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 2  كشف الشبوات

 

 ةـــمقدم

كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ سماهلل مـ رشور أكػسـا، ومـ  ،إن احلؿد هلل

ؾمقئات أقمامًمـا، مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هادي ًمف، وأؿمفد أن ٓ إًمف 

 .قمبده ورؾمقًمف اإٓ اهلل وطمده ٓ رشيؽ ًمف، وأؿمفد أن حمؿدً 

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201قمؿران:

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

 [.2:]اًمـساء (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲    ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ۓ ۓ

  [.02-00]إطمزاب:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ورش  ،وظمػم اهلدي هدي حمؿد  ،ومنن أصـدق احلديث يمتاب اهلل   ؛أما سمعد

  ؛وسمعد ؛ويمؾ ضالًمة ذم اًمـار ،ويمؾ سمدقمة ضالًمة ،ويمؾ حمدصمة سمدقمة ،إمقر حمدصماهتا

ومنن يمتاب يمشػ اًمشبفات ًمشقخ اإلؾمالم اعمجدد حمؿد سمـ قمبد اًمقهاب  رمحف اهلل 

 ىمد شمـاول مجؾة مـ اًمشبفات اًمتل متسؽ هبا أرسماب اًمضالًمة، وأسمان قمقرها، وومضح

 قمغم طمسب ما شمقرس ًمف. ؾمؽمها؛ وىمد شمؾؼاه اًمعؾامء سماًمنمح واًمتدريس واًمتحؼقؼ؛ يمٌؾ 

 

 ويمتب

 بً حمنْد اجلَين خالد

 هـ0/1/2311
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 عنوان الكتابشرح 
  «كشف الشبوات»

 

 

اًمغطاء قمـ اإلكاء؛  يمشػ؛ يؼال: بقاناًماإلزاطمة واإلفمفار وهق اًمؽشػ  كشف:

 .أفمفره، إذا ؛ ويمشػ إمرأفمفر ما ومقف إذا

ؿمبفة؛ شبفة اًمؾمؿقت و ،مػرد ؿمبفة؛ وهل سمؿعـك اًمتشايمؾ واًمتامصمؾ الشبهات:

 .  احلؼٕهنا شُمشبف 

ومـ هذا يتبلم أن اعمصـػ رمحف اهلل يريد هبذا اًمعـقان أن يمتاب مشتؿؾ قمغم مجؾة 

 مـ اًمشبفات اًمتل أوضحفا وأسمان سمطالهنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 «.يمشػ»( اكظر: ًمسان اًمعرب، مادة 2)

 «.ؿمبف»( اكظر: اًمساسمؼ، مادة 1)
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 «موضوع الكتاب»
 

افشبفات افتل أثرت حقفف؛ بعض مقضقع وهق افتقحقد، و تـاول افؽتاب أجؾ  

 :ثالثة أؿساموؿد ؿسؿف مصـػف 

 :ومقف قمدة مقضققماتذيمر متفقد؛ و أحدهما:

 اًمتقطمقد اًمذي أرؾمؾ اهلل سمف رؾمؾف قمؾقفؿ اًمسالم، وهق شمقطمقد اإلهلقة. 

  اعمنميمقن اًمذيـ ىماشمؾفؿ رؾمقل اهلل  يماكقا يؼرون سمتقطمقد اًمرسمقسمقة، ومل

 .يـػعفؿ إىمرارهؿ هذا

  اًمؽػار اًمذيـ ىماشمؾفؿ رؾمقل اهلل  يعرومقن اهلل وحيجقن ويعتؿرون

 .، ومل يدظمؾفؿ هذا ذم اإلؾمالمأهنؿ قمغم ديـ إسمراهقؿ اخلؾقؾ ويزقمؿقن 

  اعمنميمقن أقمؾؿ سمؿعـك يمؾؿة اًمتقطمقد مـ منميمل زماكـا.  

  اعمسؾؿ ىمد يؽػر سمؽؾؿة يؼقهلا مازطما. 

 اًمقاضمب قمؾقؽ أن شمتعؾؿ اًمعؾؿ؛ ًمتؼاشمؾ سمف أقمداء اهلل. 

  اًمؼرآن ومقف كؼض يمؾ ؿمبفات اعمنميملم. 

 .ومػصؾ جمؿؾ،: اعمنميملم ؿمبفات قمغم اجلقاب أىمسام :القسم الثاني

 اجلقاب اعمجؿؾ قمغم مجقع ؿمبف اعمنميملم.

قمغم رشيمفؿ، ورد  يمان يستدل هبا اعمنميمقن ذم زماكف مخس قمنمة ؿمبفةذيمر ومقف و

 ، وهذا اجلقاب اعمػصؾ:قمغم يمؾ ؿمبفة

  . كحـ كسلل اهلل سمجاه ومؽاكة اًمصاحللم اًمتل قمـد اهلل  :افشبفة إوػ

هـاك ومرق سمقـا وسملم منميمل ىمريش، ومـحـ كدقمقا اًمصاحللم،  :افثاكقة افشبفة 

  .ومنميمق ىمريش يدقمقن إصـام
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كحـ كطؾب اًمشػاقمة، وـمؾبفا ًمقس رشيما، واعمنميمقن يطؾبقن  :افشبفة افثافثة

 .ضمؾب اًمـػع ودومع اًمرض، وهذا هق اًمنمك

 .آًمتجاء إمم اًمصاحللم ودقماؤهؿ ًمقس سمعبادة  :افشبفة افرابعة

 ، واًمصاحللم إكؽار ًمشػاقمة اًمرؾمقل إكؽار ؿمػاقمة اًمرؾمقل  :افشبفة اخلامسة

. 

 . ُأقمطل اًمشػاقمة، وأكا أـمؾب مـف مما أقمطاه اهلل   اًمـبل  :افشبفة افسادشة 

  .آًمتجاء إمم اًمصاحللم ًمقس سمنمك :افشبفة افسابعة

  .عبادة إصـام، وكحـ ٓ كعبد إصـامسماًمنمك ظماص  :افشبفة افثامـة

  .ٓ يؽػر إٓ مـ كسب اًمقًمد إمم اهلل  :افشبفة: افتاشعة 

  .قمـد اهلل وكحـ كسلل اهلل سمجاهفؿأوًمقاء اهلل هلؿ ضماه  :افشبفة افعارشة 

يمقػ دمعؾقكـا مثؾ اًمؽػار، وكحـ مقطمدون، مصدىمقن  :افشبفة احلادية ظؼة

  .سماًمؼرآن، مممـقن سماًمبعث، ممدون ًمؾػرائض

مل يؽػروا  ، وأصحاب اًمرؾمقل أصحاب مقؾمك  :افشبفة افثاكقة ظؼة

  .سمذًمؽ

مـ كطؼ سمؽؾؿة اًمتقطمقد، ومنكف ٓ يؽػر، وإن أشمك سمام  :افشبفة افثافثة ظؼة 

 .يـاىمضف

آؾمتغاصمة سمغػم اهلل ًمقست سمنمك؛ ٕن اًمـاس يستغقثقن  :افشبفة افرابعة ظؼة 

 .يقم اًمؼقامة سمإكبقاء

قمغم  ًمق يماكت آؾمتغاصمة رشيما عما قمرضفا ضمؼميؾ  :افشبفة اخلامسة ظؼة 

 . إسمراهقؿ 
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 ومقفا قمدة مقضققمات:ذيمر اخلامتة، و :لثالقسم الثا

  اًمتقطمقد يؽقن سماًمؼؾب، واًمؾسان، واجلقارح، ومنن اظمتؾ مـفا ؿمقئا مل يؽـ

 .اًمرضمؾ مسؾام

 أىمسام اًمـاس ذم اًمتقطمقد. 

  مـ يعذُر سمؽمك اًمتقطمقد؟ 
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 [ ]اتلٍٓيد

ٔحيد اذلي ]  ٔحيد اإلهليث [اتل ٔ ح  أرشو اهلل ةّ رشيّ عييًٓ الصالم، ْو
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ـُ افرشؾ افذي ، بافعبادة اْظؾْؿ  َرِِحَؽ اهلل أن افتقحقَد هق إؾراُد اهلل  وهق دي

 أرشَؾُفؿ اهللُ بف إػ ظباِدِه.

أرشؾف اهلل إػ ؿقمف دا ؽؾقا دم افصاحلغ: وًدا وشقاظا ويغقث   ؾلوهلؿ كقٌح 

 .ويعقق وكرًسا

أرشؾف اهلل إػ ، وهق افذي ـرس صقر همٓء افصاحلغ، وآخر افرشؾ حمؿد 

 أكاس يتعبدون وحيجقن ويتصدؿقن ويذـرون اهلل ـثًرا.

، يؼقفقن: كريُد وفؽـفؿ جيعؾقن بعض ادخؾقؿات وشائط بقـفؿ وبغ اهلل 

مـفؿ افتؼرب إػ اهلل تعاػ، وكريُد صػاظتفؿ ظـده، مثؾ ادالئؽة، وظقسك، ومريؿ، 

 وأكاِس ؽرهؿ مـ افصاحلغ.

 .......................................  الشــرح............... ........................

اسمتداء اعمصـػ يمتاسمف سماًمبسؿؾة اىمتداء  «:بسؿ اهلل افرِحـ افرحقؿ»ؿــقفـــف: 

شمف، ومراؾمالشمف؛ واًمبداءة هبا ًمؾتؼمك، اذم مؽاشمب سماًمؽتاب اًمعزيز، وشملؾمقا سماًمـبل  

 وآؾمتعاكة قمكم ما هُيتؿ سمف.

ما هق  اشمب اإلدراك، وهق إدراك اًمٌمء قمغماًمعؾؿ أقمكم مر  «:اْظؾؿْ »ؿــقفـــف: 

 كصقص اًمنمع وماعمراد سمف اًمعؾؿ اًمنمقمل.؛ واًمعؾؿ إذا أـمؾؼ ذم قمؾقف إدرايًما ضمازًما

                                 
 (.211كظر: اًمتعريػات، ًمؾجرضماين، صـ )ا( 2)
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 أي همػر اهلل ًمؽ ذكقسمؽ. «:َرِِحَؽ اهلل»ؿــقفـــف: 

د شمقطمقًدا، أي ضمعؾ  «:أن افتقحقَد »ؿــقفـــف:  َد ُيَقطمِّ اًمتقطمقد ًمغة: مصدر َوطمَّ

 ، وهذا ٓ يتحؼؼ إٓ سمتحؼقؼ ريمـل اًمتقطمقد ومها: اًمـػل واإلصمبات.اًمٌمء واطمًدا

 أقشاو: التْحٔد ثالثةفائدة: 

 سماًمعبادة. هق إومراد اهلل  تقحقد اإلهلقة: .6

 سملومعاًمف. هق إومراد اهلل  تقحقد افربقبقة: .0

هق إومراد اهلل شمعامم سمام ؾمؿك، ووصػ سمف كػسف ذم  تقحقد إشامء، وافصػات: .3

مـ همػم حتريػ، وٓ شمعطقؾ، وٓ شمؽققػ، وٓ  يمتاسمف، وقمغم ًمسان رؾمقًمف 

 متثقؾ.

ف اعمصـػ رمحف اهلل اًمتقطمقد  «:بافعبادة هق إؾراُد اهلل »ؿــقفـــف:  تقطمقد سمقمرَّ

 تف.هلقة، ًمقبلم أمهقإلا

 .ـمريؼ معبد أي مذًمؾ :هل اًمتذًمؾ، واخلضقع؛ يؼال وافعبادة  فغة: 

هل اؾمؿ ضمامع  ًمؽؾ ما حيبف اهلل مـ إىمقال، وإقمامل اًمظاهرة،  رشًظا:و

 .واًمباـمـة

هل أىمقال اًمؾسان: يماًمشفادشملم، واًمتسبقح، واًمتفؾقؾ، ورد  إؿقال افظاهرة:

 .، وكحقهاًمسالم

 ، وكحقه.هل أىمقال اًمؼؾب: يماًمقؼلم، واًمتصديؼ إؿقال افباضـة:و

هل أقمامل اجلقارح: يماًمصالة، واًمصقام، واًمزيماة، و اًمـذر،  إظامل افظاهرة:و

                                 
 «.وطمد»اكظر: ًمسان اًمعرب، مادة ( 2)

 .«قمبد»: ًمسان اًمعرب، مادة اكظر( 1)

 (.20/231اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )( 1)
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  .، وكحقهواًمطقاف

هل أقمامل اًمؼؾب: يماخلقف، واًمرضماء، واعمحبة، واخلشقة،  إظامل افباضـة:و

 ، وكحقه.واإلكاسمة

 أي اًمتقطمقد . «:وهق»ؿــقفـــف: 

ـُ افرشؾ افذي أرشَؾُفؿ اهللُ بف إػ ظباِدهِ »ؿــقفـــف:  أي ديـ إكبقاء واًمرؾمؾ  «:دي

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )ىمال شمعامم: يمام مجقًعا هق اًمتقطمقد؛ 

(   چ ڇ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :ؼقًمف شمعاممًم «:ؾلوهلؿ كقٌح »ؿــقفـــف: 

 (   پ ڀ ڀ

َيا ُكقُح، َأْكَت »ومقؼقًمقن:  وذم طمديث اًمشػاقمة أن أهؾ اعمقىمػ يلشمقن كقطما 

ؾُمِؾ إمَِم َأْهِؾ إَْرضِ  ُل اًمرُّ  .«َأوَّ

وشقاظا ويغقث ويعقق أرشؾف اهلل إػ ؿقمف دا ؽؾقا دم افصاحلغ: وًدا »ؿــقفـــف: 

ومؽان همٓء اخلؿسة صاحللم، ومؾام سبب يمػرهؿ: اًمغؾق ذم طمب اًمصاحللم؛ وم «:وكرًسا

ماشمقا ماشمقا زيـ هلؿ اًمشقطان أن يصقرا هلؿ متاصمقؾ ًمقتذيمروهؿ ومقـشطقا ذم اًمعبادة، ومؾام 

أشمك سمعدهؿ ىمقم ٓ يعرومقن ؾمبب شمصقيرهؿ، ومزيـ هلؿ اًمشقطان قمبادهتؿ، وفمـقا أن 

يدقمقهؿ ًمعبادة  ومؾام ومعؾقا ذًمؽ أرؾمؾ اهلل إًمقفؿ كقطًما يماكقا يعبدوهنؿ، أؾمالومفؿ 

 اهلل وطمده.

ـِ قَمبَّاٍس َرِِضَ  ـِ اسْم تِل يَماَكْت ذِم ىَمْقِم ُكقٍح ذِم »قَمـُْفاَم،  اهللُقَم َصاَرِت إَْوصَماُن اًمَّ

ا َيُغقُث  ا ؾُمَقاٌع يَماَكْت هِلَُذْيٍؾ، َوَأمَّ ا َودٌّ يَماَكْت ًمَِؽْؾٍب سمَِدْوَمِة اجلَـَْدِل، َوَأمَّ اًمَعَرِب سَمْعُد َأمَّ

ا  وَمَؽاَكْت عمَُِراٍد، صُمؿَّ ًمَِبـِل هُمَطْقٍػ سمِاجْلَْقِف، قِمـْدَ  ا َيُعقُق وَمَؽاَكْت هِلَْؿَداَن، َوَأمَّ ؾَمَبنٍ، َوَأمَّ

                                 
 (.211(، ومسؾؿ )1130قمؾقف: رواه اًمبخاري )( متػؼ 2)
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ـْ ىَمْقِم ُكقٍح، وَمَؾامَّ َهَؾُؽقا  لَم ِم ِل ِذي اًمَؽاَلِع، َأؾْماَمُء ِرضَماٍل َصاحِلِ ِٔ ْؿػَمَ  َكرْسٌ وَمَؽاَكْت حِلِ

تِل يمَ  ْقَطاُن إمَِم ىَمْقِمِفْؿ، َأِن اْكِصُبقا إمَِم جَمَاًمِِسِفُؿ اًمَّ ؾُِسقَن َأْكَصاسًما َأْوطَمك اًمشَّ اُكقا ََيْ

َخ اًمِعْؾُؿ  قَها سمَِلؾْماَمِئِفْؿ، وَمَػَعُؾقا، وَمَؾْؿ شُمْعَبْد، طَمتَّك إَِذا َهَؾَؽ ُأوًَمِئَؽ َوشَمـَسَّ َوؾَمؿُّ

 .«قُمبَِدْت 

 اًمغؾق: هق اإلومراط سماًمتعظقؿ سماًمؼقل وآقمتؼاد.و

وئ وئ ۇئ ۇئ )ؼقًمف شمعامم: ًم «:وآخر افرشؾ حمؿد »ؿــقفـــف: 

 (   ۆئ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   .«ظُمتَِؿ ِِبَ اًمـَّبِقُّقنَ »ىَماَل:  وقَم

أي صقر ود وؾمقاع  «:وهق افذي ـرس صقر همٓء افصاحلغ»ؿــقفـــف: 

 ذم قمام اًمػتح.  ، ويمان هذاويغقث ويعقق وكرس

ويتصدؿقن ويذـرون اهلل أرشؾف اهلل إػ أكاس يتعبدون وحيجقن »ؿــقفـــف: 

 ويػردون اهلل سماًمرسمقسمقة. «:ـثًرا

، وفؽـفؿ جيعؾقن بعض ادخؾقؿات وشائط بقـفؿ وبغ اهلل »ؿــقفـــف: 

يؼقفقن: كريُد مـفؿ افتؼرب إػ اهلل تعاػ، وكريُد صػاظتفؿ ظـده، مثؾ ادالئؽة، 

هذا ؾمبب يمػرمها، ومؾام ضمعؾقا سمقـفؿ  «:وظقسك، ومريؿ، وأكاِس ؽرهؿ مـ افصاحلغ

 .وسملم اهلل وؾمائط يمػرهؿ اهلل 

ومؿـ ضمعؾ اعمالئؽة وإكبقاء وؾمائط يدقمقهؿ ويتقيمؾ »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

قمؾقفؿ ويسلهلؿ ضمؾب اعمـاومع ودومع اعمضار مثؾ أن يسلهلؿ همػران اًمذكب وهداية 

                                 
 (.3110( صحقح: رواه اًمبخاري )2)

 (.111( صحقح: مسؾؿ )1)
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 .«لمومفق يماومر سمنمجاع اعمسؾؿ ،اًمؼؾقب وشمػريج اًمؽروب وؾمد اًمػاىمات

                                 
 (.2/213( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)
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ٔحيد الربٔبيث، ولً  اذليَ كاحيًٓ رشٔل اهلل  ٔناملرشك]  ٔا يلرون ةخ اكُ

ً ْذا [  يِفعًٓ إكراْر
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـَ أبقفؿ إبراهقؿ  اؾبعَث اهلُل حمؿد ، وُُيزُهؿ أن هذا افتؼرب  جيدد هلؿ دي

تعاػ؛ ٓ يصؾح مـف يشء فغر اهلل، ٓ َدؾٍؽ مؼرب وٓ فـبل وآظتؼاد حمُض حؼ اهلل 

وإٓ ؾفمٓء ادؼـقن يشفدون أن اهلل هق اخلافؼ وحده ٓ ، ُمرشٍؾ ؾضاًل ظـ ؽِرمها

رشيؽ فف، وأكف ٓ يرزق إٓ هق، وٓ حيقل وٓ يؿقت إٓ هق، وٓ يدبر إمر إٓ هق، 

غ افسبع ومـ ؾقفـ، ـؾفؿ ظبقده وأن مجقع افساموات افسبع ومـ ؾقفـ، وإرض

ؾنذا أرادَت افدفقؾ ظذ أن همٓء ادؼـغ افذيـ ؿاتؾفؿ رشقل ، وحتت تكؾف وؿفره

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) :يشفدون هبذا ؾلؿرأ ؿقفف تعاػ اهلل 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 (   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) وؿقفف:

ائ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۅ ۋ ۅ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

؛ (   حئ مئ ىئ يئ جب حب خبی ی ی جئ

 وؽر ذفؽ مـ أيات.

 .......................................  الشــرح....................................... 

ـَ أبقفؿ إبراهقؿ  اؾبعَث اهللُ حمؿد»ؿــقفـــف:  ، وُُيزُهؿ أن  جيدد هلؿ دي

هذا افتؼرب وآظتؼاد حمُض حؼ اهلل تعاػ؛ ٓ يصؾح مـف يشء فغر اهلل، ٓ َدؾٍؽ 
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هق دمديد ديـ  وماًمسبب مـ سمعثة اًمـبل  «:مؼرب وٓ فـبل ُمرشٍؾ ؾضاًل ظـ ؽِرمها

طمؼ ظماًمص هلل ٓ َيقز ضمعؾف ٕي  ، وخيؼم اًمـاس أن اًمتؼرب إًمقف إسمراهقؿ 

 أطمد.

وإٓ ؾفمٓء ادؼـقن يشفدون أن اهلل هق اخلافؼ وحده ٓ رشيؽ فف، »ؿــقفـــف: 

وأكف ٓ يرزق إٓ هق، وٓ حيقل وٓ يؿقت إٓ هق، وٓ يدبر إمر إٓ هق، وأن مجقع 

تكؾف افساموات افسبع ومـ ؾقفـ، وإرضغ افسبع ومـ ؾقفـ، ـؾفؿ ظبقده وحتت 

 وماعمنميمقن يماكقا يؼرون سمتقطمقد اًمرسمقسمقة. «:وؿفره

ؾنذا أرادَت افدفقؾ ظذ أن همٓء ادؼـغ افذيـ ؿاتؾفؿ رشقل اهلل »ؿــقفـــف: 

 ....يؾزم مـ هذا إومراد اإلهلقة هلل  «:يشفدون هبذا ؾلؿرأ ؿقفف تعاػ ؛ ٕن شمقطمقد

 ف أن يؼر سمأظمر.اًمرسمقسمقة واإلهلقة متالزمان، ومؿـ أىمر سملطمدمها ًمزم
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يعرفٔن اهلل وحيجٔن ويعخٍرون ويزعٍٔن  الهفار اذليَ كاحيًٓ رشٔل اهلل ] 

 ، ولً يدخيًٓ ْذا يف اإلشالم [ أًُٓ ىلع ديَ إةراْيً اخلييو
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

إذا حتؼؼت أهنؿ مؼرون هبذا، وأكف مل يدخؾفؿ دم افتقحقد افذي دظاهؿ إفقف رشقل 

 .اهلل 

افذي ُيسؿقف ادؼـقن دم  وظرؾَت أن افتقحقَد افذي جحدوه هق تقحقُد افعبادةِ 

 زماكـا ]آظتؼاد[.

وـاكقا يدظقن اهلل شبحاكف فقاًل وهناًرا، ثؿ مـفؿ مـ يدظق ادالئؽة ٕجِؾ 

صالحفؿ وؿرهبؿ مـ اهلل فقشػعقا فف، أو يدظق رجاًل صاحًلا مثؾ افالت  أو كبًقا مثؾ 

ؿاتؾفؿ ظذ هذا افؼك، ودظاهؿ إػ إخالص  وظرؾت أن رشقل اهلل  ،ظقسك 

    (چ چ چ چ ڇ)افعبادة هلل ـام ؿال تعاػ: 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وؿال تعاػ: 

ؿاتؾفؿ فقؽقن افدظاء ـؾف هلل، وافـذر ـؾف هلل، وافذبح  وحتؼؼت أن رشقل اهلل 

 وآشتغاثة ـؾفا باهلل، ومجقع أكقاع افعبادة ـؾفا هلل. ـؾف هلل،

وأن ؿصَدُهُؿ  وظرؾت أن إؿرارهؿ بتقحقد افربقبقة مل يدخؾفؿ دم اإلشالم،

ادالئؽَة وإكبقاَء وإوفقاَء، ُيريدوَن صػاظَتفؿ وافتؼرَب إػ اهلل بذفؽ هق افذي أحؾ 

 دماءهؿ وأمقاهَلؿ.

ظرؾَت حقـئٍذ افتقحقَد افذي دظْت إفقف افرشُؾ، وأبك ظـ اإلؿراِر بف ادؼـقن؛ 

ؾنن  اإلفف  ظـدهؿ هق افذي يؼصد  وهذا افتقحقُد هق معـك ؿقفِؽ: ٓ إفف إٓ اهلل،

ٕجؾ هذه إمقر، شقاء ـان مؾًؽا أو كبًقا أو وفًقا أو صجرًة أو ؿًزا أو جـًقا، مل يريدوا 
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أن  اإلفف هق اخلافؼ افرازق اددبر، ؾنهنؿ يعؾؿقن أن ذفؽ هلل وحده ـام ؿدمت فؽ، 

يدُظقهؿ  لَتاُهؿ افـبلُ ؾ؛ وإكام يعـقن باإلفف ما يعـل ادؼـقن دم زماكـا بؾػظ  افسقد

 إػ ـؾؿِة افتقحقد ِ وهل: ٓ إفف إٓ اهلل؛ وادراُد مـ هذه افؽؾؿة ِ معـاها ٓ جمرد  فػظفا.

 .......................................  الشــرح....................................... 

 سمتقطمقد اًمرسمقسمقة.أي مؼرون  «:إذا حتؼؼت أهنؿ مؼرون هبذا»ؿــقفـــف: 

اإلىمرار وم «:وأكف مل يدخؾفؿ دم افتقحقد افذي دظاهؿ إفقف رشقل اهلل »ؿــقفـــف: 

ومؿـ قمرف أن اهلل هق اخلاًمؼ  ًمؾدظمقل ذم اإلؾمالم؛ٓ يؽػل وطمده سمتقطمقد اًمرسمقسمقة 

 .ًمزمف أن يقطمد اهلل اًمرازق اعمدسمر جلؿقع أمره 

أي أن  «:هق تقحقُد افعبادةِ وظرؾَت أن افتقحقَد افذي جحدوه »ؿــقفـــف: 

 اعمنميملم ضمحدوا شمقطمقد إًمقهقة.

أي يسؿقن شمقطمقد  «:افذي ُيسؿقف ادؼـقن دم زماكـا آظتؼاد»ؿــقفـــف:  

إًمقهقة سمآقمتؼاد؛ وذًمؽ ٕهنؿ يػرسون شمقطمقد إًمقهقة سملكف اقمتؼاد أن اهلل شمعامم هق 

 .اخلاًمؼ واًمرازق واعمحقل اعمؿقت

وـاكقا يدظقن اهلل شبحاكف فقاًل وهناًرا، ثؿ مـفؿ مـ يدظق ادالئؽة »ؿــقفـــف: 

ٕجِؾ صالحفؿ وؿرهبؿ مـ اهلل فقشػعقا فف، أو يدظق رجاًل صاحًلا مثؾ افالت  أو كبًقا 

هذا ومقف رد قمغم مـ زقمؿ أن طمؼقؼة رشك اعمنميملم يمان ذم قمبادة  «:مثؾ ظقسك 

الئؽة، ومـفؿ مـ يمان يعبد إكبقاء، إصـام ومؼط؛ ومؿـ اعمنميملم مـ يمان يعبد اعم

 ومـفؿ مـ يمان يعبد اًمصاحللم.

سمقـفؿ؛  ومؾؿ يػرق «:ؿاتؾفؿ ظذ هذا افؼك  وظرؾت أن رشقل اهلل »ؿــقفـــف: 

ـِ قُمَؿَر، َأنَّ َرؾُمقَل وم ـِ اسْم ُأِمْرُت َأْن ُأىَماشمَِؾ اًمـَّاَس طَمتَّك َيْشَفُدوا َأْن َٓ إًَِمَف »ىَماَل:   اهللَِع

 َّٓ ًدا َرؾُمقُل اهللُإِ يَماَة، وَمنَِذا وَمَعُؾقا َذًمَِؽ اهللِ، َوَأنَّ حُمَؿَّ اَلَة، َوُيْمشُمقا اًمزَّ ، َوُيِؼقُؿقا اًمصَّ
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َّٓ سمَِحؼِّ اإلِ   .«اهللِؾْماَلِم، َوطِمَساهُبُْؿ قَمغَم قَمَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ

 اًمدقماء «:ؿاتؾفؿ فقؽقن افدظاء ـؾف هلل  وحتؼؼت أن رشقل اهلل »ؿــقفـــف: 

 ىمسامن: دقماء قمبادة ودقماء مسلًمة. وهق ًمذا سمدأ سمف اعمصـػ؛ أومضؾ اًمعبادات

 .دقماء قمبادة: وهذا يؽقن سملي كقع مـ أكقع اًمعبادة يماًمصالة، واًمصقم فاألّل:

 دقماء مسلًمة: وهق ـمؾب ما يـػع اًمداقمل مـ ضمؾب كػع أو دومع رض.  الجاىٕ:ّ

إًمزام اًمؽؾػ كػسف قمبادة مل شمؽـ ٓزمة اًمـذر هق  «:وافـذر ـؾف هلل»ؿــقفـــف: 

 سملصؾ اًمنمع.

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )اًمـذر قمبادة َيب إظمالصفا هلل شمعامم؛ ىمال شمعامم: 

، ووضمف اًمدًٓمة: أن اهلل شمعامم مدح اعمقوملم سماًمـذر، واهلل  (   ٺ ٺ

شمعامم ٓ يؿدح إٓ قمغم ومعؾ واضمب أو مستحب، أو شمرك حمرم، وذًمؽ هق اًمعبادة، 

 .ومؿـ ومعؾ ذًمؽ ًمغػم اهلل متؼرسًما إًمقف ومؼد أرشك

إزهاق اًمروح سمنراىمة اًمدم قمغم وضمف  اًمذسمح: «:وافذبح ـؾف هلل»ؿــقفـــف: 

؛ وًمذا ىمرن اهلل سمقـفا خمصقص، وهق مـ أضَمؾِّ اًمعبادات اًمتل يتؼرب هبا اًمعبد ًمرسمف 

أومضؾ وماًمصالة  (   ژ ژ ڑ ڑ): ومؼالوسملم اًمصالة 

 أضمؾ اًمعبادات اعماًمقة.اًمـحر  اًمعبادات اًمبدكقة، و

؛ ومال آؾمتغاصمة هل: ـمؾب اًمغقث واًمـٍمة «:وآشتغاثة ـؾفا باهلل»ؿــقفـــف: 

 .َيقز رصومفا ًمغػم اهلل 

 شمعامم: ومال َيقز رصومفا ًمغػم اهلل «:ومجقع أكقاع افعبادة ـؾفا هلل»ؿــقفـــف: 

 (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

                                 
 (.11(، ومسؾؿ )11( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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ٕن «: وظرؾت أن إؿرارهؿ بتقحقد افربقبقة مل يدخؾفؿ دم اإلشالم»ؿــقفـــف: 

  ؛ وهذه هل اًمؼاقمدة إومم.اًمتقطمقد اًمثالصمة متالزمة ٓ يـػؽ سمعضفا قمـ سمعض أكقاع

وأن ؿصَدُهُؿ ادالئؽَة وإكبقاَء وإوفقاَء، ُيريدوَن صػاظَتفؿ وافتؼرَب »ؿــقفـــف: 

أن اًمذي أطمؾ دم اًمؽػار هق أهنؿ  أي «:إػ اهلل بذفؽ هق افذي أحؾ دماءهؿ وأمقاهَلؿ

وهذه ؛ إكبقاء واًمصاحللم، يريدون اًمشػاقمة مـفؿسمدقمقة   يماكقا يتؼرسمقن إمم اهلل

 .هل اًمؼاقمدة اًمثاكقة

ظرؾَت حقـئٍذ افتقحقَد افذي دظْت إفقف افرشُؾ، وأبك ظـ اإلؿراِر بف »ؿــقفـــف: 

 .اًمتقطمقد اًمذي دقمت إًمقف اًمرؾمؾ؛ وهق إومراد اهلل ؾمبحاكف سماًمعبادةوم «:ادؼـقن

أي شمقطمقد اًمعبادة هق  «:معـك ؿقفِؽ: ٓ إفف إٓ اهللوهذا افتقحقُد هق »ؿــقفـــف: 

 .معـك ىمقًمؽ ٓ إًمف إٓ اهلل

يمطؾب  «:ؾنن  اإلفف  ظـدهؿ هق افذي يؼصد ٕجؾ هذه إمقر»ؿــقفـــف: 

 .ؿمػاقمة إوًمقاء واًمصاحللم، واًمتقضمف إمم اهلل سمدقمائفؿ مـ دون اهلل، وآؾمتغاصمة هبؿ

ا أو وفًقا أو صجرًة أو ؿًزا أو جـًقا، مل يريدوا أن  شقاء ـان مؾًؽا أو كبقً »ؿــقفـــف: 

اإلفف هق اخلافؼ افرازق اددبر، ؾنهنؿ يعؾؿقن أن ذفؽ هلل وحده ـام ؿدمت فؽ، وإكام 

ٓ  اًمعؼمة سماعمعـك احلؼقؼلوم «:يعـقن باإلفف ما يعـل ادؼـقن دم زماكـا بؾػظ  افسقد

 .ؾمقد، مل يغػم ذًمؽ آؾمؿ طمؼقؼتف هذا وزم أو :وىمال، ، ومؿـ قمبد ؿمقًئاسماعمسؿقات

 «:يدُظقهؿ إػ ـؾؿِة افتقحقد، وهل: ٓ إفف إٓ اهلل ؾلَتاُهؿ افـبُل »ؿــقفـــف: 

 ًمؼقمف إمم حتؼقؼ ؿمفادة ٓ إًمف إٓ اهلل. اًمـبل ومؼد يماكت دقمقة 

 يمؾؿة اًمتقطمقدؿعـك وم «:وادراُد مـ هذه افؽؾؿة ِ معـاها ٓ جمرد  فػظفا»ؿــقفـــف: 

 .كػل اإلهلقة قمام ؾمقى اهلل، وإصمباهتا هلل وطمده
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ٔحيد ٌَ مرشيك زٌاُِا  [   ]املرشكٔن أعيً ةٍعىن لكٍث اتل

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

هبذه افؽؾؿة هق: إؾراد اهلل تعاػ بافتعؾِؼ  وافؽػاُر اجلَفاُل يعؾؿقن أن مراد افـبل 

 يعبُد مـ دون اهللِ وافزاءة مـف ؾنكف دا ؿال هلؿ ؿقفقا ٓ إفف إٓ اهلل، ؿافقا:بف، وافؽػُر  بام 

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

ؾنذا ظرؾت أن جفاَل افؽػاِر يعرؾقن ذفؽ ؾافعجُب مـ يدظل اإلشالَم وهق ٓ 

ـُ أن ذفؽ افتؾػُظ بحروؾ فا يعرف مـ تػسر هذه افؽؾؿة ما ظرؾف جفاُل افؽػاِر، بؾ يظ

ـُ أن معـاها، ٓ ُيؾُؼ وٓ  مـ ؽر اظتؼاد افؼؾِب فقٍء مـ ادعاين، واحلاذُق مـفؿ يظ

يرزُق، إٓ اهللُ، وٓ يدبُر إمَر إٓ اهللُ، ؾال خر دم رجٍؾ ُجفاُل افؽػاِر أظؾُؿ مـف بؿعـل 

 .«ٓ إفف إٓ اهلل»

 .......................................  الشــرح....................................... 

هبذه افؽؾؿة هق: إؾراد اهلل  وافؽػاُر اجلَفاُل يعؾؿقن أن مراد افـبل »ؿــقفـــف: 

 .؛ ومال يدقمك همػمهسماهلل أي شمعؾؼ اًمؼؾب  «:تعاػ بافتعؾِؼ بف

ؿقفقا ٓ إفف وافؽػُر  بام يعبُد مـ دون اهللِ وافزاءة مـف ؾنكف دا ؿال هلؿ: »ؿــقفـــف: 

 ىماًمقا ذًمؽ ٕهنؿ «:(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) إٓ اهلل، ؿافقا:

هبذه اًمؽؾؿة هق إومراد اهلل شمعامم سماًمعبادة، واًمؽػر سمام  يماكقا يدريمقن  أن مراد اًمـبل 

يعبد مـ دون اهلل، وأن حتؼقؼفا ٓ يؽقن سمؿجرد اًمتؾػظ هبا، سمؾ ٓ سمد مـ اقمتؼاد 

 .معـاها، واًمعؿؾ سمؿؼتضاها

ؾنذا ظرؾت أن جفاَل افؽػاِر يعرؾقن ذفؽ ؾافعجُب مـ يدظل »ؿــقفـــف: 

ؽثػم مـ وماًم «:اإلشالَم وهق ٓ يعرف مـ تػسر هذه افؽؾؿة ما ظرؾف جفاُل افؽػارِ 
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 مع أهنؿ يؼقًمقهنا يمثػما.طمؼقؼة ٓ إًمف إٓ اهلل، َيفؾقن اعمسؾؿلم 

ـُ أن ذفؽ افتؾػُظ بحروؾفا مـ ؽر »ؿــقفـــف:   اظتؼاد افؼؾِب فقٍء مـ بؾ يظ

 .أن اًمتؾػظ سمؽؾؿة اًمتقطمقد يماف ًمؾدظمقل ذم هذا اًمديـ أي يعتؼدون «:ادعاين

ـُ أن معـاها، ٓ ُيؾُؼ وٓ يرزُق، إٓ اهللُ، وٓ يدبُر »ؿــقفـــف:  واحلاذُق مـفؿ يظ

 إومراده سماًمرسمقسمقة.أهنؿ فمـقا أن معـاها  أي «:إمَر إٓ اهللُ

ٕكف  «:دم رجٍؾ ُجفاُل افؽػاِر أظؾُؿ مـف بؿعـل ٓ إفف إٓ اهلل ؾال خر »ؿــقفـــف: 

 يتؾػظ سمؽؾؿة اًمتقطمقد، وٓ يدري معـاها، وٓ يعؿؾ سمؿؼتضاها.
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 ]املصيً كد يكفر ةكيٍث يلٔهلا ٌازحا  [

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ڻ )إذا ظرؾَت ما ؿؾُت فؽ معرؾة ؿؾٍب، وظرؾَت افؼك باهلل افذي ؿال اهلل ؾقف: 

ـَ اهلل  (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ، وظرؾَت دي

افذي َبَعَث بِف افُرُشَؾ مـ أوهِلؿ إػ آخِرهؿ افذي ٓ يؼبُؾ اهللُ مـ أحٍد ديـًا شقاُه، 

 وظرؾَت ما أصبح ؽافُب افـاِس ظؾقِف مـ اجلفِؾ هبذا؛ أؾاَدك ؾائدتِغ: 

ک گ گ گ گ )إوػ: افػرُح بػضِؾ اهللِ ورِحتِف ـام ؿال اهلل تعاػ: 

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 وأؾاَدك أيًضا: اخلقف افعظقؿ. 

ؾنكؽ إذا ظرؾَت أن اإلكساَن يؽػُر بؽؾؿٍة ُُيرُجفا مـ فساكِف، وؿد يؼقهلا وهق 

ـ   بف إػ اهلل تعاػ؛ ـام ط ُـّ أهنا تؼرُّ جاهٌؾ ؾال يعذُر باجلفِؾ، وؿد يؼقهُلا وهق يظ

صالِحفؿ وظؾِؿفؿ،  ادؼـقن، خصقًصا إن أهلَؿؽ اهللُ ما ؿَص ظـ ؿقم مقشك معَ 

ؾحقـئٍذ يعظُؿ (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) أهنؿ أتْقُه ؿائؾَغ:

 خقُؾؽ وحرُصؽ ظذ ما ُيؾُصؽ مـ هذا وأمثافِِف.

 .......................................  الشــرح....................................... 

أي إذا قمرومت طمال اعمنميملم  «:معرؾة ؿؾٍب إذا ظرؾَت ما ؿؾُت فؽ »ؿــقفـــف: 

 .ؼؾبؽمـ اجلفؾ سمؽؾؿة اًمتقطمقد سم

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) وظرؾَت افؼك باهلل افذي ؿال اهلل ؾقف:»ؿــقفـــف: 

 اًمنمك هق شمسقية همػم اهلل سماهلل ومقام هق مـ ظمصائص اهلل. «:(ہ ھ ھ ھ ھ ے

ـَ اهلل افذي َبَعَث بِف افُرُشَؾ مـ أوهِلؿ إػ آخِرهؿ افذي ٓ »ؿــقفـــف:  وظرؾَت دي
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ديـ إكبقاء واطمد؛ وهق ديـ اإلؾمالم اًمذي هق  «:يؼبُؾ اهللُ مـ أحٍد ديـًا شقاهُ 

 آؾمتسالم هلل سماًمتقطمقد وآكؼقاد ًمف سماًمطاقمة واًمؼماءة مـ اًمنمك وأهؾف.

 سمؿعـكأي  «:افـاِس ظؾقِف مـ اجلفِؾ هبذاوظرؾَت ما أصبح ؽافُب »ؿــقفـــف:  

 . د، واًمنمكاًمتقطمق

 :قا شمؼدم مـ يمالم اعمصـػ رمحف اهلل؛ وهمأي  «:أؾاَدك ؾائدتغِ »ؿــقفـــف: 

 اعمراد مـف معرومة معـاه واًمعؿؾ سمؿؼتضاه.، وضُمفال اًمؽػار يعرومقن اًمتقطمقد -2

 اًمنمك اًمذي ٓ يغػره اهلل شمعامم. قمؼقسمةقمظؿ  -1

 واًمذي ٓ يؼبؾ اهلل ديـًا ؾمقاه. ،ديـ اًمرؾمؾ مـ أوهلؿ إمم آظمرهؿمعرومة   -1

 ما أصبح قمؾقف هماًمب اًمـاس ومقف مـ اجلفؾ هبذا اًمتقطمقد. -3

ک گ گ ) إوػ: افػرُح بػضِؾ اهللِ ورِحتِف ـام ؿال اهلل تعاػ:»ؿــقفـــف: 

هلمٓء   ىمؾ يا حمؿدأي  «: (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

سملم سمؽ سمػضؾ اهلل أهيا اًمـاس، اًمذي شمػضؾ سمف  وسمام أكزل إًمقؽ مـ قمـد رسمؽ ،اعمؽذِّ

اًمتل رمحؽؿ هبا، وملكزهلا  وسمرمحتف، قمؾقؽؿ، وهق اإلؾمالم، ومبقَّـف ًمؽؿ، ودقمايمؿ إًمقف

يمؿ هبا معامل ديـؽؿ، وذًمؽ  إًمقؽؿ، ومعؾَّؿؽؿ ما مل شمؽقكقا شمعؾؿقن مـ يمتاسمف، وسمٍمَّ

ًمؼرآن اًمذي أكزًمف قمؾقفؿ، ظمػٌم مما َيؿعقن ومنن اإلؾمالم اًمذي دقماهؿ إًمقف، وا، اًمؼرآن

 .مـ طُمَطام اًمدكقا وأمقاهلا ويمـقزها

 هذه اًمػائدة اًمثاكقة. «:وأؾاَدك أيًضا»ؿــقفـــف: 

أي مـ اًمقىمقع ذم مثؾ ما وىمع ومقف اعمنميمقن، وهق  «:اخلقف افعظقؿ»ؿــقفـــف: 

  اًمنمك.

 اًمؽػر «:بؽؾؿٍة ُُيرُجفا مـ فساكِفؾنكؽ إذا ظرؾَت أن اإلكساَن يؽػُر »ؿــقفـــف: 

                                 
 (.21/201( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)
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 وهق ضد اإليامن.: اًمسؽم واًمتغطقة، سمؿعـك

قمغم   اعمصـػ حيؿؾ يمالم «:وؿد يؼقهلا وهق جاهٌؾ ؾال يعذُر باجلفؾِ »ؿــقفـــف: 

، ومنكف ٓ قمغم مـ ؾمب اهلل شمعامم أو ؾمب رؾمقًمف  ، أواًمذي ومرط وىمٍم ذم اًمتعؾؿ

 .ا سمف وسملصحاسمف سمؾ يمػرهؿاؾمتفزؤمل يعذر اًمذيـ  يعذر؛ ٕن اًمـبل 

 أي يمؾؿة اًمؽػر. «:وؿد يؼقهُلا»ؿــقفـــف: 

بف إػ اهلل تعاػ»ؿــقفـــف:  ُـّ أهنا تؼرُّ شمؼرسمف إمم  يمؾؿة اًمؽػريظـ أن أي  «:وهق يظ

 .اهلل

ـ  ادؼـقن»ؿــقفـــف:  يمام فمـ اعمنميمقن أن أومعاهلؿ اًمنميمقة شمؼرهبؿ أي  «:ـام ط

 إمم اهلل.

خصقًصا إن أهلَؿؽ اهللُ ما ؿَص ظـ ؿقم مقشك مَع صالِحفؿ : »ؿــقفـــف

 أي فمـ ىمقم مقؾمك  «:(  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) وظؾِؿفؿ، أهنؿ أتْقُه ؿائؾَغ:

 أن ـمؾبفؿ هذا يؼرهبؿ إمم اهلل، وًمق قمؾؿقا ظمالف ذًمؽ ما ـمؾبقه.

 «:ؾحقـئٍذ يعظُؿ خقُؾؽ وحرُصؽ ظذ ما ُيؾُصؽ مـ هذا وأمثافِفِ »ؿــقفـــف: 

 وما يقصؾ إًمقف.أي مـ اًمؽػر 
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ٔاجب عييم أن حخعيً اىعيً؛ تللاحو ةّ أعداء اهلل []  ال

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

مـ حؽؿتِف مل يبعث كبًقا هبذا افتقحقد إٓ جعؾ فف أظداًء، ـام  واظؾؿ أّن اهلل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )ؿال تعاػ: 

 (   ڄ ڄ ڃ ڃ 

ھ )وؿد يؽقُن ٕظداء افتقحقِد ظؾقٌم ـثرُة وـتٌب وحجٌج، ـام ؿال تعاػ: 

﮲ ﮳ ﮴ ﮵  (   ے ے ۓ ۓ 

وظرؾَت أن افطريؼ إػ اهللِ ٓ بد فف مـ أظداء ؿاظديـ ظؾقف،  ،إذا ظرؾَت ذفؽ

ـِ اهللِ ما يصُر شالًحا  أهِؾ ؾصاحٍة وظؾٍؿ وحجٍج، ؾافقاجُب ظؾقؽ أن تعؾَؿ مـ دي

ڇ ڇ ): تؼاتُؾ بف همٓء افشقاضغ، افذيـ ؿال إماُمفؿ ومؼدُمفؿ فربؽ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڍ ڍ ڌ

(   گ گ گ

وفؽـ إذا أؿبؾَت ظذ اهلل، وأصغقَت إػ حجج اهلل وبقـاتِف، ؾال ختػ وٓ حتزن 

 (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 .......................................  الشــرح....................................... 

مـ حؽؿتِف مل يبعث كبًقا هبذا افتقحقد إٓ جعؾ فف  واظؾؿ أّن اهلل »ؿــقفـــف: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) أظداًء، ـام ؿال تعاػ:

احلؽؿة مـ ذًمؽ هل آسمتالء وآظمتبار  «:(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
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، وذم هذا طمث ًمؾداقمقة قمغم اًمصؼم قمغم ما يالىمقف مـ أذية اًمـاس ًمف واًمتؿحقص

 وًمدقمقشمف.

وؿد يؽقُن ٕظداء افتقحقِد ظؾقٌم ـثرُة وـتٌب وحجٌج، ـام ؿال »ؿــقفـــف: 

أي هلمٓء «:   (ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵) تعاػ:

يستدًمقن هبا قمغم سماـمؾفؿ؛ وًمؽـفا يمرساب سمؼقعة حيسبف إقمداء هلؿ يمتب وطمجج 

 اًمظؿآن ماء، ومنذا ضماءه مل َيده ؿمقئا.

 أي أن هلمٓء إقمداء يمتب وطمجج. «:إذا ظرؾَت ذفؽ»ؿــقفـــف: 

وظرؾَت أن افطريؼ إػ اهللِ ٓ بد فف مـ أظداء ؿاظديـ ظؾقف، أهِؾ »ؿــقفـــف: 

أهؾ ومصاطمة، وقمؾؿ، وطمجج يؼعدون  أي همٓء إقمداء «:ؾصاحٍة وظؾٍؿ وحجٍج 

 قمغم يمؾ ـمريؼ مقصؾ إمم اهلل؛ ًمقؼطعقه قمغم ؾماًمؽقف.

ـِ اهللِ ما يصُر شالًحا تؼاتُؾ بف »ؿــقفـــف:  ؾافقاجُب ظؾقؽ أن تعؾَؿ مـ دي

ڇ ڇ ڍ ) :همٓء افشقاضغ، افذيـ ؿال إماُمفؿ ومؼدُمفؿ فربؽ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڍ ڌ

أي قمؾقؽ أن شمتخذ ؾمالطما مـ اًمعؾؿ؛ ًمؽل شمرد سمف طمجج همٓء  «:(گ گ

إقمداء، ويؽقن هذا سمؿعرومة إدًمة اًمنمقمقة، واًمعؼؾقة اًمتل شمرد هبا قمؾقفؿ، ويمذا 

 سمؿعرومة ما قمـدهؿ مـ اًمباـمؾ.

وفؽـ إذا أؿبؾَت ظذ اهلل، وأصغقَت إػ حجج اهلل وبقـاتِف، ؾال ختػ »ؿــقفـــف: 

أي قمؾقؽ يا مـ شمريد أن شمسؾؽ هذا  «:(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) وٓ حتزن

اًمطريؼ، وهق اًمرد قمغم همٓء اًمشقاـملم أن شمؼبؾ قمغم اهلل، وشمتعؾؿ طمججف وسمقـاشمف، 

                                 
 (.21/12( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)
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ومنن ومعؾت هذا ومال ختػ وٓ حتزن؛ ٕن اهلل معؽ، وٕن يمقد اًمشقطان ضعقػ ٓ 

 طمقل ًمف.
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 ] اىلرآن فيّ ُلؼ لك طتٓات املرشكني [

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

وافعامُل مـ ادقحديـ يغؾُب أفًػا مـ ظؾامء همٓء ادؼـغ ـام ؿال تعاػ: 

ؾجـد  ؛  (   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)

اهلل هؿ افغافبقن باحلجة وافؾسان، ـام أهنؿ افغافبقن بافسقػ وافسـان، وإكام اخلقُف 

 ادقّحِد افذي يسؾُؽ افطريَؼ وفقس معف شالٌح. ظذ

ـّ اهلل تعاػ ظؾقـا بؽتابف افذي جعَؾُف  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )وؿد م

، ؾال يليت صاحُب باضٍؾ بحجٍة إٓ ودم افؼرآن ما     (ڃ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) :يـؼُضفا، ويبغ بطالهَنا، ـام ؿال تعاػ

ادػرسيـ: هذه أية ظامة دم ـؾ حجٍة يليت ؿال بعض   ( پ پ

 هبا أهؾ افباضؾ إػ يقم افؼقامة.

 .......................................  الشــرح....................................... 

أي اًمذي يعرف ديـف، وًمقس اعمؼصقد  «:وافعامُل مـ ادقحديـ»ؿــقفـــف: 

 اجلاهؾ.

ۆئ ۈئ ۈئ ) أفًػا مـ ظؾامء همٓء ادؼـغ ـام ؿال تعاػ:يغؾُب »ؿــقفـــف: 

شمقٓه، ومـ شمقٓه اهلل  ٕن اهلل  «:(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ )يمان مـتٍما وٓ سمد، يمام ىمال شمعامم: 

    (جس حس
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أي: ىمد طمؽؿ ويمتب ذم يمتاسمف إول وىمدره »ىمال اسمـ يمثػم ذم شمػسػم هذه أية: 

ٓ خياًمػ وٓ يامكع، وٓ يبدل، سملن اًمـٍمة ًمف وًمؽتاسمف ورؾمؾف وقمباده اعمممـلم  اًمذي

ٿ ٹ ٹ ٹ )ًمؾؿتؼلم، يمام ىمال شمعامم:  ذم اًمدكقا وأظمرة، وأن اًمعاىمبة

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

.(   ڃ ڃ چ چ چ

(   ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس) :وىمال ها هـا

وهذا ىمدر حمؽؿ وأمر  ،يمتب اًمؼقي اًمعزيز أكف اًمغاًمب ٕقمدائفأي: 

 .«مؼمم، أن اًمعاىمبة واًمـٍمة ًمؾؿممـلم ذم اًمدكقا وأظمرة

 أي قمباده اعمممـقن اًمذيـ قمؾؿقا وقمؿؾقا سمام رشقمف هلؿ. «:ؾجـد اهلل»ؿــقفـــف: 

 «:وافسـانهؿ افغافبقن باحلجة وافؾسان، ـام أهنؿ افغافبقن بافسقػ »ؿــقفـــف: 

 أي هماًمبقن أقمداء اهلل سماحلجة واًمبقان دائام، يمام أهنؿ يغؾبقن سماًمسقػ واًمسـان.

 «:وإكام اخلقُف ظذ ادقّحِد افذي يسؾُؽ افطريَؼ وفقس معف شالٌح »ؿــقفـــف: 

 أي اًمذي ًمقس معف مـ اًمعؾؿ اًمـاومع ما يداومع سمف قمـ ديـف، ويبطؾ ؿمبف اعمبطؾلم.

ـّ اهلل»ؿــقفـــف:  ڄ ڄ ڄ ڄ ) تعاػ ظؾقـا بؽتابف افذي جعَؾفُ  وؿد م

هذا اًمؼرآن سمقاكا ًمؽّؾ ما  كزل قمؾقؽ يا حمؿد «:(ڃ ڃ ڃ

َوُهًدى مـ ، سماًمـاس إًمقف احلاضمة مـ معرومة احلالل واحلرام واًمثقاب واًمعؼاب

َوَرمْحًَة عمـ صّدق سمف، وقمؿؾ سمام ومقف مـ طمدود اهلل، وأمره وهنقف، وملطمؾ ، اًمضالل

                                 
 (.13-8/11يمثػم ) ( اكظر: شمػسػم اسمـ2)
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وسمشارة عمـ أـماع اهلل وظمضع ًمف سماًمتقطمقد، وأذقمـ ًمف سماًمطاقمة، ، وطمّرم طمرامفطمالًمف، 

 .يبنمه سمجزيؾ صمقاسمف ذم أظمرة، وقمظقؿ يمرامتف

ؾال يليت صاحُب باضٍؾ بحجٍة إٓ ودم افؼرآن ما يـؼُضفا، ويبغ »ؿــقفـــف: 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) بطالهَنا، ـام ؿال تعاػ:

ادػرسيـ: هذه أية ظامة دم ـؾ حجٍة يليت هبا أهؾ افباضؾ  ؿال بعض، 

وٓ يؼقل ىمقٓ يعارض سمف احلؼ، إٓ ، سمحجة وؿمبفة ومال يليت أطمد «:إػ يقم افؼقامة

 .سمام هق احلؼ ذم كػس إمر، وأسملم وأوضح وأومصح مـ مؼاًمتف اهلل  أضمباه

                                 
 (.20/108( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.6/201( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم )1)
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  [ اىلصً اثلاين]
 املرشكني  []أكصام اجلٔاب ىلع طتٓات 

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

وأكا أذـر فؽ أصقاء مما ذـر اهلل تعاػ دم ـتابف جقاًبا فؽالم احتج بف ادؼـقن دم 

 ؾـؼقل: جقاُب أهِؾ افباضِؾ مـ ضريؼغ، جُمَْؿٍؾ، وُمَػّصٍؾ.، زماكـا ظؾقـا

 .......................................  الشــرح....................................... 

وأكا أذـر فؽ أصقاء مما ذـر اهلل تعاػ دم ـتابف جقاًبا فؽالم احتج بف »ؿــقفـــف: 

هذا ذم سمقان عمقضقع اًمؽتاب، وهق ذيمر ؿمبف اعمنميملم،  «:ادؼـقن دم زماكـا ظؾقـا

 .واًمرد قمؾقفا مـ يمتاب اهلل 

أي  «:جقاُب أهِؾ افباضِؾ مـ ضريؼغ، جُمَْؿٍؾ، وُمَػّصؾٍ ؾـؼقل: »ؿــقفـــف: 

اجلقاب قمغم أهؾ اًمباـمؾ يؽقن مـ ـمريؼلم: أطمدمها: جمؿؾ يرد سمف قمغم مجقع اًمشبف 

 مجؾة، واًمثاين: مػصؾ ظماص سماًمرد قمغم يمؾ ؿمبفة قمغم طمدة.
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 [ ]اجلٔاب املجٍو

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

وأكا أذـر فؽ أصقاء مما ذـر اهلل تعاػ دم ـتابف جقاًبا فؽالم احتج بف ادؼـقن دم 

 ؾـؼقل: جقاُب أهِؾ افباضِؾ مـ ضريؼغ، جُمَْؿٍؾ، وُمَػّصٍؾ.، زماكـا ظؾقـا

أما ادجؿؾ: ؾفق إمُر افعظقُؿ، وافػائدُة افؽبرُة دـ ظؼؾفا، وذفؽ ؿقفف تعاػ: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

﮴ ﮵ ﮶ ﮷  (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 

ـَ َيت بُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـُْف »أكف ؿال:  وؿد صح ظـ رشقل اهلل  َؾنَِذا َرَأْيتؿ اف ِذي

ك  ـَ َشؿ   .«َؾاْحَذُروُهؿْ  اهللَُؾُلوَفئِِؽ اف ِذي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) بعُض ادؼـغ:مثاُل ذفؽ: إذا ؿال فؽ 

، أو إن  افشػاظَة حٌؼ، أو إن  إكبقاَء هلؿ (   پ پ پ ڀ ڀ

َيستدُل بف ظذ يشٍء مـ باضؾِف، وأكت ٓ تػفؿ  جاٌه ظـَد اهللِ، أو ذـر ـالًما فؾـبل 

معـك افؽالِم افذي ذـَره، ؾجاوبُف بؼقفَؽ: إن اهلل ذـَر أن  افذيـ دم ؿؾقهبؿ َزْيُغ 

يسـقَن ادحؽَؿ ويتبعقَن ادتشابَف، وما ذـرتف فؽ مـ أن اهلل ذـر أن ادؼـغ يؼرون 

ھ )كبقاء وإوفقاء مع ؿقهلؿ: بافربقبقة، وأن ـػرهؿ بتعؾؼفؿ ظذ ادالئؽة  وإ

هذا أمر حمؽؿ بغ ٓ يؼدر أحد أن يغر معـاه، وما (   ھ ے ے 

                                 
 ( قمـ قمائشة رِض اهلل قمـفا.1661(، ومسؾؿ )3130( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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وفؽـ أؿطع أن  ٓ أظرف معـاه، ذـرت يل  أهيا ادؼك مـ افؼرآن أو ـالم افـبل 

 .ٓ ُيافػ ـالم اهلل  ـالم اهلل ٓ يتـاؿض، وأن ـالم افـبل 

 وفؽـ ٓ يػفؿف إٓ مـ وؾؼف اهلل تعاػ، ؾال تستفـ بف، ،وهذا جقاب جقد شديد

(   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) ؾنكف ـام ؿال تعاػ:

 

 .......................................  الشــرح....................................... 

 اعمجؿؾ، واعمػصؾ. هذا رشوع ذم شمػصقؾ اجلقاسملم «:أما ادجؿؾ»ؿــقفـــف: 

أي يػفؿفا، وهذا  «:ؾفق إمُر افعظقُؿ، وافػائدُة افؽبرُة دـ ظؼؾفا»ؿــقفـــف: 

 ومقف إؿمارة إمم أن هذا اجلقاب ٓ يػقد مـ ـمبع اهلل قمغم ىمؾبف.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )وذفؽ ؿقفف تعاػ: »ؿــقفـــف: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

اًمؼرآن، مـف آيات حمؽامت   هق اًمذي أكزل قمؾقؽ يا حمؿد اهللإن أي   «:(ۓ

سماًمبقان، هـ أصؾ اًمؽتاب اًمذي قمؾقف قمامُدك وقمامد أمتؽ ذم اًمّديـ، وإًمقف مػزقُمؽ 

ـّ  ،ومػزقمفؿ ومقام اومؽمضت قمؾقؽ وقمؾقفؿ مـ رشائع اإلؾمالم وآيات أظمر، ه

 متشاهباٌت ذم اًمتالوة، خمتؾػات ذم اعمعاين.

قتبعقن ما شمشاهبت أًمػافمف وم مقؾ قمـ احلؼ واكحراٌف قمـف،وملما اًمذيـ ذم ىمؾقهبؿ 

ومت معاكقف سمقضمقه اًمتلويالت، ًمقحؼؼقا  سماّدقمائفؿ إسماـمقَؾ مـ اًمتلويالت ذم  وشمٍمَّ

ذًمؽ  ما هؿ قمؾقف مـ اًمضالًمة واًمّزيغ قمـ حمجة احلّؼ، شمؾبقًسا مـفؿ سمذًمؽ قمغم مـ 

 .ضعػت معرومتف سمقضمقه شملويؾ ذًمؽ وشمصاريػ معاكقف

                                 
 (.100-6/203( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)
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، ٓ يعؾؿ شملويؾ اعمتشاسمف إٓ اهللأي  «:(﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  )»ؿــقفـــف: 

 .ومجفقر اًمسؾػ واخلؾػ قمغم وضمقب اًمقىمػ هـا

ـَ َيت بُِعقَن َما »أكف ؿال:  وؿد صح ظـ رشقل اهلل »ؿــقفـــف:  َؾنَِذا َرَأْيتؿ اف ِذي

ك  ـَ َشؿ  اًمتحذير مـ خماًمطة ذم هذا احلديث  «:َؾاْحَذُروُهؿْ  اهللَُتَشاَبَف ِمـُْف َؾُلوَفئِِؽ اف ِذي

وملما مـ ؾملل قمام أؿمؽؾ قمؾقف  ،ومـ يتبع اعمشؽالت ًمؾػتـة ،وأهؾ اًمبدع ،أهؾ اًمزيغ

ومال  ،وأما إول ،ومال سملس قمؾقف وضمقاسمف واضمب ،مـفا ًمالؾمؽمؿماد وشمؾطػ ذم ذًمؽ

 .َياب سمؾ يزضمر ويعزر

  :الفرق بني احملله ّاملتصابُ مً ّجَني

 .واطمتامل ،اعمؽشقف اعمعـك اًمذي ٓ يتطرق إًمقف إؿمؽالاعمحؽؿ  :أحدٍنا

  .واعمتشاسمف ما يتعارض ومقف آطمتامل

 .اعمحؽؿ ما اكتظؿ شمرشمقبف مػقدا إما فماهرا وإما سمتلويؾ :ّالجاىٕ

  مثؾ: إؾمامء اعمشؽميمةيماعمتشاسمف و

  ُواًمطفر ،مؽمدد سملم احلقضهق  :ءرْ افؼ. 

  ُواًمزوج.سملم اًمقزم: هق مسدد افـؽاحدة ؼْ افذي بقده ظ ، 

 واعمس سماًمقد ،هق مؽمدد سملم اًمقطء:افؾؿس. 

                                 
 (.2/321( اكظر: اًمبغقي )2)

 (.10( اكظر: اًمتدمرية، صـ )1)

 (.26/128: رشح صحقح مسؾؿ )( اكظر1)

 (.2/81( اكظر: اعمستصػك، ًمؾغزازم )3)
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َٓ إِن  َأْوفَِقاَء » مثاُل ذفؽ: إذا ؿال فؽ بعُض ادؼـغ:»ؿــقفـــف:  َٓ َخْقٌف  اهللَِأ

َزُكقنَ  َٓ ُهْؿ حَيْ ، أو إن  افشػاظَة حٌؼ، أو إن  إكبقاَء هلؿ جاٌه ظـَد اهللِ، أو ذـر «َظَؾْقِفْؿ، َو

هاشمان ؿمبفتان يذيمرمها اعمنميملم  «:َيستدُل بف ظذ يشٍء مـ باضؾفِ  ـالًما فؾـبل 

 ًمالؾمتدٓل قمغم سماـمؾفؿ:

، وكحـ كسلل اهلل هلؿ مؽاكة، وضماه قمـد اهلل  أن أوًمقاء اهلل   األّىل:

 سمؿؽاكتفؿ.

 أن اًمشػاقمة صماسمتة، وكحـ كطؾب اًمشػاقمة مـ اهلل سمؿؽاكة همٓء اًمصاحللم. الجاىٔة:

أي إن يمـت ٓ شمػفؿ  «:وأكت ٓ تػفؿ معـك افؽالِم افذي ذـَره»ؿــقفـــف: 

ب أيت، وهق معـك اًمؽالم اًمذي اؾمتدل سمف اعمنمك قمغم اًمباـمؾ ومجاوسمف سماجلقا

 ضمقاب جمؿؾ.

 أما إن يمـت شمػفؿ معـاه ومجاوسمف سماجلقاب اعمػصؾ يمام ؾمقليت.

ؾجاوبُف بؼقفَؽ: إن اهلل ذـَر أن  افذيـ دم ؿؾقهبؿ َزْيُغ يسـقَن ادحؽَؿ »ؿــقفـــف: 

هذا اجلقاب اعمجؿؾ، ومؾخصف أن شمؼقل ًمؾؿنمك اًمذي اؾمتدل  «:ويتبعقَن ادتشابفَ 

 سماًمباـمؾ:

ذيمر ذم يمتاسمف احلؽقؿ أن اًمذي ذم ىمؾقهبؿ مقؾ واكحراف يؽميمقن  أن اهلل 

ڃ ڃ ڃ )اعمحؽؿ، ويتبعقن اعمتشاسمف، وأكت شمريمت اعمحؽؿ، وهق ىمقًمف شمعامم: 

 (   چ چ چ چ ڇ ڇ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )واشمبعت اعمتشاسمف، وهق ىمقًمف شمعامم: 

(   پ ڀ ڀ
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ذـر أن ادؼـغ يؼرون بافربقبقة، وأن  وما ذـرتف فؽ مـ أن اهلل»ؿــقفـــف: 

ھ ھ ے )وإوفقاء مع ؿقهلؿ:  ،وإكبقاء ، ـػرهؿ بتعؾؼفؿ ظذ ادالئؽة

أي مـ اعمَحؽؿ اًمذي ٓ يؼدر  «:هذا أمر حمؽؿ بغ ٓ يؼدر أحد أن يغر معـاه(   ے

ٕضمؾ ؛ أطمد رده أن اعمنميملم يماكقا يؼرون سمتقطمقد اًمرسمقسمقة، ومع هذا يمػرهؿ اهلل 

 شمعؾؼِفؿ قمغم اعمالئؽة، وإكبقاء، وإوًمقاء.

ٓ أظرف  أو ـالم افـبل  ،وما ذـرت يل  أهيا ادؼك مـ افؼرآن»ؿــقفـــف: 

 أي ٓ أومفؿ معـاه. «:معـاه

ٓ ُيافػ  وفؽـ أؿطع أن ـالم اهلل ٓ يتـاؿض، وأن ـالم افـبل »ؿــقفـــف: 

چ ): وصػ يمتاب سملكف ٓ شمـاىمض ومقف يمام ىمال  ٕن اهلل  «:ـالم اهلل 

 (   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)وىمال شمعامم: 

 

 ، يمام ىمال اهلل شمعامم:يماًمؼرآن؛ ٕهنا وطمل مـ قمـد اهلل  ويمالم اًمرؾمقل 

 (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ و ِذي ُأوشمِقُت َوطْمًقا َأْوطَماُه : »، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ  قَم اَم يَماَن اًمَّ  اهللُإِكَّ

 .«إزَِمَّ 

وفؽـ ٓ يػفؿف إٓ مـ وؾؼف اهلل تعاػ ؾال  ،وهذا جقاب جقد شديد»ؿــقفـــف: 

أي هذا اجلقاب اًمذي ذيمرشمف ًمؽ ذم رد اعمحؽؿ إمم اعمتشاسمف ٓ يػفؿف إٓ  «:تستفـ بف

 مـ أردا اهلداية، ومقومؼف اهلل إًمقف، ومال شمستفـ سمف، وشمعرض قمـف.

                                 
 (.3182( صحقح: رواه اًمبخاري )2)
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) ؾنكف ـام ؿال تعاػ:»ؿــقفـــف: 

ذو كصقب واومر مـ اًمسعادة ذم اًمدكقا أي وما يؼبؾ هذه اخلصؾة إٓ «:(ہ ہ

 .وإظمرى

 ّٓتلدص اجلْاب اجملنل يف ثالثة ىقاط:

 أكؽ شمريمت اعمحؽؿ، واشمبعت اعمتشاسمف. األّىل:

أن اعمنميملم إوائؾ يماكقا يؼرون سماًمرسمقسمقة، ويمػرهؿ اهلل ٕضمؾ أهنؿ  الجاىٔة:

 ـمؾبقا اًمشػاقمة مـ إوًمقاء واًمصاحللم، وهذا دًمقؾ قمغم يمػر مـ ومعؾ ومعؾفؿ.

ٓ شمـاىمض ومقف، ومقجب  ، ورؾمقًمف أن يمالم ٓ معـك ًمف، ويمالم اهلل  الجالجة:

قمؾقؽ أن شُمعرض قمـ اعمتـاىمض، وأن شمسؾِّؿ ًمؾؽالم اًمذي ٓ شمـاىمض ومقف، وهق يمالم 

 .، ويمالم رؾمقًمف اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.0/282(، وشمػسػم اسمـ يمثػم )12/301( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)
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 [فػو ]اجلٔاب امل

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـِ افرشِؾ وأما اجلقاب  ادػصُؾ: ؾنن أظداَء اهللِ هُلُؿ اظساضاٌت ـثرٌة ظذ دي

 يصدوَن هبا افـاَس ظـُف.

 .......................................  الشــرح....................................... 

أي اجلقاب اعمػصؾ قمغم يمؾ ؿمبفة يقردها  :«وأما اجلقاب ادػصُؾ »ؿــقفـــف: 

 اًمباـمؾ اؾمتدٓٓ قمغم سماـمؾفؿ.أهؾ 

 أي ؿمبفات يمثرة، ومتـققمة. «:ؾنن أظداَء اهللِ هُلُؿ اظساضاٌت ـثرةٌ »ؿــقفـــف: 

ـِ افرشِؾ يصدوَن هبا افـاَس ظـفُ »ؿــقفـــف:   أي هذه اًمشبفات يؾؼقهنا «:ظذ دي

ٹ ڤ )ًمقصدوا اًمـاس قمـ اشمباع رؾمؾ اهلل قمؾقفؿ اًمسالم، يمام ىمال شمعامم: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )وىمال شمعامم: 

 (   وئ
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 [ ]الظتٓث األوىل

 [  ث الػاحلني اىيت عِد اهلل ]حنَ نصأل اهلل جباه وماكُ
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـُ ٓ كؼُك باهلل، بؾ كشفُد أكف ٓ ُيؾُؼ وٓ يرزُق وٓ يـػُع وٓ  مـفا ؿقهُلؿ: كح

ٓ يؿؾُؽ فـػسف كػًعا وٓ رًضا، ؾضاًل  يرُض إٓ اهلل وحَده ٓ رشيَؽ فُف، وأن حمؿًدا 

ظـ ظبد افؼادر أو ؽِره، وفؽـ أكا مذكٌب وافصاحلقَن هلؿ جاٌه ظـَد اهلل، وأضؾُب مـ 

 اهلل هبؿ.

، مؼروَن بام ذـرَت، ؾجاِوبُف بام تؼدَم: وهق أن افذيـ ؿاَتَؾفؿ رشقُل اهلل 

ومؼروَن أن أوثاهَنؿ ٓ تدبُر صقًئا، وإكام أرادوا اجلاَه وافشػاظَة، واؿرأ ظؾقف ما ذـَر اهللُ 

َحُف.  دم ـتابِِف ووض 

 .......................................  الشــرح....................................... 

ـُ ٓ كؼُك باهلل، بؾ كشفُد أكف ٓ ُيؾُؼ وٓ يرزُق وٓ»ؿــقفـــف:   مـفا ؿقهُلؿ: كح

ٓ يؿؾُؽ فـػسف كػًعا وٓ  يـػُع وٓ يرُض إٓ اهلل وحَده ٓ رشيَؽ فُف، وأن حمؿًدا 

رًضا، ؾضاًل ظـ ظبد افؼادر أو ؽِره، وفؽـ أكا مذكٌب وافصاحلقَن هلؿ جاٌه ظـَد اهلل، 

مؾخص هذه اًمشبفة أهنؿ يؼقًمقن: إكـا كؼر سمتقطمقد اًمرسمقسمقة، «: وأضؾُب مـ اهلل هبؿ

 ؾمبقؾ ، وٓ، وًمؽــا مذكبقن كريد أن كتؼرب إمم اهلل وكعؾؿ أكف ٓ كاومع إٓ اهلل 

 .ًمـا إٓ أن كتؼرب سمجاه إكبقاء ومؽاكتفؿ قمـد اهلل 

، مؼروَن بام وهق أن افذيـ ؿاَتَؾفؿ رشقُل اهلل ، ؾجاِوبُف بام تؼدم»ؿــقفـــف: 

أي ضماوب  «:ومؼروَن أن أوثاهَنؿ ٓ تدبُر صقًئا، وإكام أرادوا اجلاَه وافشػاظةَ ، ذـرَت 

 ىماشمؾ أكاؾما يؼرون هذا اعمنمك سملن يمالمف هذا هق طمؼقؼة رشك إوًملم، وماًمرؾمقل 

 سمام شمؼرُّ سمف، ويؼرون سملن أوصماهنؿ ٓ شمدسمر ؿمقئا.
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ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )ىمال اهلل شمعامم: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 (   ېئ

ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)شمعامم:  وىمال

 (   ڦ ڦ ڄ ڄ

، يمام ىمال وإكام أرادوا مـ معبقداهتؿ اًمباـمؾة ـمؾب اًمشػاقمة، واًمُؼرسمة مـ اهلل 

(   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)شمعامم: 

 .ومـزًمة ،ىمرسمة

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )وىمال شمعامم: 

 (   ھ ھ ھ ے ے 

َحفُ واؿرأ ظؾقف ما ذـَر »ؿــقفـــف:  أي اىمرأ قمغم هذا اعمنمك  «:اهللُ دم ـتابِِف ووض 

 ذم ؿملن يمػر مـ ـمؾب اًمشػاقمة، أو اًمؼرسمة مـ اهلل  أيات اًمتل ذيمرها اهلل 

 سمجاه أو مؽاكة اًمصاحللم، ومـفا:

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )ىمقًمف شمعامم: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 (   ہ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )وىمقًمف شمعامم: 

 (   ىئ ىئ ىئ ی ی

                                 
 (.12/112( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)
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 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
أن منميمل ىمريش يماكقا يؼرون سمتقطمقد اًمرسمقسمقة، وطمؼقؼة رشيمفؿ أهنؿ يماكقا  .2

، مع قمؾؿفؿ يتؼرسمقن إمم إصـام، واًمصاحللم؛ ٕضمؾ أن شمؼرهبؿ إمم اهلل 

 .أهنا ٓ شمـػع، وٓ شمرض مـ دون اهلل 

سمطؾب  ىماشمؾ يمػار ىمريش؛ ٕضمؾ أهنؿ يتؼرسمقن إمم اهلل  أن اًمرؾمقل  .1

 اًمشػاقمة، واًمؼرسمة مـ إصـام، واًمصاحللم.
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 [ ]الظتٓث اثلاُيث

ٔا الػاحلني، ومرشكٔ كريض ] ِْاك فرق ةيِا وبني مرشيك كريض، فِحَ ُدع
 يدعٔن األغِام [

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ؾنن ؿال: إن همٓء أيات كزفْت ؾقؿـ يعبُد إصـاَم، ـقَػ جتعؾقَن افصاحلَغ 

 مثَؾ إصـام ؟ 

 أم ـقػ جتعؾقَن إكبقاَء أصـاًما ؟

وأهنؿ ما ؾنَكُف إذا أؿَر أن افؽػاَر يشفدون بافربقبقِة ـؾِّفا هلل،  ؾجاوْبُف بام تؼَدَم:

أرادوا ممـ ؿصُدوا إٓ افشػاظة، وفؽـ إذا أراد أن ُيػرَق بغ ؾعؾِفؿ وؾعؾِف بام ذـر، 

 ؾاذـْر فُف أن افؽػاَر: مـفؿ مـ يدظق إصـاَم، ومـفؿ مـ يدظق إوفقاَء 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )افذيـ ؿال اهلل ؾقفؿ: 

 (   ەئ

ُف، وؿد ؿال اهلل تعاػ:  ۓ ڭ ڭ ڭ ) ويدظقن ظقسك ابـ مريؿ وأم 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

وئ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

(   ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )واذـر فف ؿقفف تعاػ: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ

(   ڤ ڤ
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وؿقفف تعاػ: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

َر أيًضا مـ ؿصد افصاحلَغ،   َر مـ ؿصَد إصـام، وـػ  ؾؼؾ فف: أظرؾَت أن اهلل ـػ 

 .وؿاَتؾفؿ رشقُل اهلل

 .......................................  الشــرح....................................... 

ؾنن ؿال: إن همٓء أيات كزفْت ؾقؿـ يعبُد إصـاَم، ـقَػ جتعؾقَن »ؿــقفـــف: 

ي سملم «: افصاحلَغ مثَؾ إصـام ؟ أم ـقػ جتعؾقَن إكبقاَء أصـاًما ؟ أي يمقػ شمسقِّ

 وإكبقاء، وسملم إصـام؟اًمصاحللم، 

 وضماوب اعمصـػ رمحف اهلل قمـ هذه اًمشبفة سمجقاسملم.

ؾجاوْبُف بام تؼَدَم: ؾنَكُف إذا أؿَر أن افؽػاَر يشفدون بافربقبقِة ـؾِّفا هلل، »ؿــقفـــف: 

هذا اجلقاب إول، وهق أن يمػار ىمريش «: وأهنؿ ما أرادوا ممـ ؿصُدوا إٓ افشػاظة

 قة، وما أرادوا مـ معبقداهتؿ اًمباـمؾة إٓ ـمؾب اًمشػاقمة.يماكقا يؼرون سماًمرسمقسم

وفؽـ إذا أراد أن ُيػرَق بغ ؾعؾِفؿ وؾعؾِف بام ذـر، ؾاذـْر فُف أن »ؿــقفـــف: 

هذا اجلقاب اًمثاين، «: افؽػاَر: مـفؿ مـ يدظق إصـاَم، ومـفؿ مـ يدظق إوفقاءَ 

وهق أن اعمنميملم شمـققمت معبقداهتؿ، ومؿـفؿ مـ يعبد إصـام، ومـفؿ مـ يعبد 

 ، ومل يػرق سمقـفؿ.إوًمقاء، واًمصاحللم، ومع ذًمؽ ىماشمؾفؿ رؾمقل اهلل 

ې ې ې ى ى ائ )افذيـ ؿال اهلل ؾقفؿ: »ؿــقفـــف: 

وهؿ – اًمذيـ يدقمقهنؿ اعمنميمقن آهلة ويعبدوهنؿ أي همٓء  «:(ائ ەئ ەئ

يطؾبقن إمم رهبؿ  -قمقسك وأمف وقمزير واعمالئؽة، واًمشؿس واًمؼؿر واًمـجقم
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 .اًمؼرسمة ، وهلاًمقؾمقؾة

ُف، وؿد ؿال اهلل تعاػ:»ؿــقفـــف:  ۓ ڭ ) ويدظقن ظقسك ابـ مريؿ وأم 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

وئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

يمقػ يؽقن إهلا مـ ٓ يؼقؿف إٓ أيمؾ اًمطعام؟ وذًمؽ أن مـ أيمؾ أي «: (ی

  .ـ هذه صػتف يمقػ يؽقن إهلا؟ورشب ٓ سمد ًمف مـ اًمبقل واًمغائط، ومَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )واذـر فف ؿقفف تعاػ: »ؿــقفـــف: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  پ پ ڀ ڀ

خيؼم شمعامم أكف يؼرع اعمنميملم يقم اًمؼقامة قمغم رؤوس «: (ٹ ٹ ڤ ڤ

اخلالئؼ، ومقسلل اعمالئؽة اًمذيـ يمان اعمنميمقن يزقمؿقن أهنؿ يعبدون إكداد اًمتل هل 

قمغم صقرة اعمالئؽة ًمقؼرسمقهؿ إمم اهلل زًمػك، ومقؼقل ًمؾؿالئؽة: أكتؿ أمرشمؿ همٓء 

 سمعبادشمؽؿ؟ 

ـحـ قمبقدك ، ومؽقن معؽ إًمفقمـ أن يرسمـا تؼقل اعمالئؽة: شمعاًمقت وشمؼدؾمت وم

وكؼمأ إًمقؽ مـ همٓء، سمؾ يماكقا يعبدون اًمشقاـملم؛ ٕهنؿ هؿ اًمذيـ يزيـقن هلؿ 

 .قمبادة إوصمان ويضؾقهنؿ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وؿقفف تعاػ: »ؿــقفـــف: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

                                 
 (.1/211( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )2)

 (.1/01( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )1)

 (.6/113شمػسػم اسمـ يمثػم ) ( اكظر:1)

 



أوجز العبارات على     33 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

يا قمقسك اسمـ مريؿ أأكت ىمؾت يقم اًمؼقامة:  ًمعقسك إذ ىمال اهلل أي «: (ھ

وهذا شمقسمقخا ًمؼقمف اًمذيـ قمبدوه، وأمف، ، ؟ًمؾـاس اختذوين وأمل إهللم مـ دون اهلل

 وًمقس اؾمتخبارا.

، شمـزهيا ًمؽ وشمعظقام ما يؽقن زم أن أىمقل ما رسمـا : ؾمبحاكؽومقؼقل قمقسك 

 .ما ذم كػيس وٓ أقمؾؿ ما ذم كػسؽًمقس زم سمحؼ إن يمـت ىمؾتف ومؼد قمؾؿتف شمعؾؿ 

َر أيًضا مـ ؿصد »ؿــقفـــف:  َر مـ ؿصَد إصـام، وـػ  ؾؼؾ فف: أظرؾَت أن اهلل ـػ 

سملم اًمذيـ يعبدون إصـام،  أي مل يػرق اهلل «: افصاحلَغ، وؿاَتؾفؿ رشقُل اهلل

 سمؼتاهلؿ مجقعا. واًمذيـ يعبدون إصـام ذم اًمتؽػػم، وأمر رؾمقًمف 

 (   ۅ ۉ ۉ )ىمال اهلل شمعامم: 

ـِ قُمَؿرَ و ـِ اسْم ُأِمْرُت َأْن ُأىَماشمَِؾ اًمـَّاَس »ىَماَل:   اهللِ، َأنَّ َرؾُمقَل رِض اهلل قمـفام قَم

 َّٓ ًدا َرؾُمقُل اهللُطَمتَّك َيْشَفُدوا َأْن َٓ إًَِمَف إِ اَلَة، َوُيْمشُمقا اهللِ، َوَأنَّ حُمَؿَّ ، َوُيِؼقُؿقا اًمصَّ

َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْماَلِم، َوطِمَساهُبُْؿ ا يَماَة، وَمنَِذا وَمَعُؾقا َذًمَِؽ قَمَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ ًمزَّ

 .«اهللِقَمغَم 

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
يماكقا يؼرون سمتقطمقد اًمرسمقسمقة،  أن اعمنميملم اًمذيـ ىماشمؾفؿ رؾمقل اهلل  .2

واًمسبب ذم يمػرهؿ هق أهنؿ ـمؾبقا مـ معبقداهتؿ اًمؼرسمة، واًمشػاقمة قمـد اهلل 

. 

أن اعمنميملم شمـققمت معبقداهتؿ، ومؿـفؿ مـ يعبد إصـام، ومـفؿ مـ يعبد  .1

                                 
 (.1/201( اكظر: شمػسػم اًمبغقي )2)

 (.10(، ومسؾؿ )11( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 ذم ىمتاهلؿ مجقعا. إوًمقاء، واًمصاحللم، ومل يػرق اًمـبل 

 منميمل ىمريش.ومثبت هبذا أكف ٓ ومرق سمقـؽؿ، وسملم 

 



أوجز العبارات على     35 

 

 ]الظتٓث اثلاثلث [
حنَ ُفيب الظفاعث، وـيتٓا ىيس رشاك، واملرشكٔن يفيتٔن جيب اجلفع ]       

ذا ْٔ الرشك  [ ودفع الرض، ْو
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

اددبُر، ٓ أريُد ؾنن ؿال: افؽػاُر يريدوَن مـفؿ، وأكا أصفد أن اهلل هق افـاؾُع افضاُر 

ـْ أؿصُدُهُؿ أرجق مـ اهلل ، إٓ مـف، وافصاحلقَن فقَس هلؿ مـ إمر يشءٌ  وفؽ

 ؾاجلقاُب: أن هذا ؿقُل افؽػاِر شقاًء بسقاٍء؛ ؾاؿرأ ظؾقِف ؿقَفف تعاػ: صػاظَتفؿ؛

  (   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)

(   ھ ھ ھ ے ے ) وؿقفف تعاػ:

 .......................................  الشــرح....................................... 

ؾنن ؿال: افؽػاُر يريدوَن مـفؿ، وأكا أصفد أن اهلل هق افـاؾُع افضاُر »ؿــقفـــف: 

ـْ أؿصُدُهُؿ أرجق  اددبُر، ٓ أريُد إٓ مـف، وافصاحلقَن فقَس هلؿ مـ إمر يشٌء وفؽ

أي اًمؽػار يماكقا يطؾبقن مـ معبقداهتؿ ضمؾب اًمـػع، ودومع  «:اهلل صػاظَتفؿمـ 

، وكحـ كعتؼد أن اهلل هق اًمـاومع اًمضار اعمدسمر، وٓ كطؾب اًمـػع، ودومع اًمرض إٓ  اًمرضُّ

 مـ اهلل، واًمصاحلقن ٓ يستطقعقن ضمؾب اًمـػع، ودومع اًمرض.

 يشػع ًمـا هبؿ.، ومـرضمق مـ اهلل أن وًمؽـ كؼصدهؿ ٕضمؾ مؽاكتفؿ قمـد اهلل 

أي هذا ما ذيمره هق «: ؾاجلقاُب: أن هذا ؿقُل افؽػاِر شقاًء بسقاءٍ »ؿــقفـــف: 

كػس مؼاًمة اًمؽػار، وماًمؽػار يعتؼدون أن اهلل هق اًمـاومع اًمضار اعمدسمر، ويعؾؿقن أن 

أصـامفؿ ٓ طمقل هلا، وٓ ىمقة، وإكام يؼصدون معبقداهتؿ ٕضمؾ ـمؾب اًمؼرسمة 

 واًمشػاقمة.
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ژ ڑ ڑ ک ک ک )ؾاؿرأ ظؾقِف ؿقَفف تعاػ: »ؿــقفـــف: 

أي اىمرأ قمؾقفا هذه أية اًمتل ومقفا دًمقؾ ىماـمع   «:( ک گ گ گ گ ڳ

 قمغم أن ىمقًمف هق ىمقل اعمنميملم ؾمقاء سمسقاء.

أي «: (ھ ھ ھ ے ے ) وؿقفف تعاػ:»ؿــقفـــف: 

 سمتؼرسمـا إًمقفؿ. يشػعقن ًمـا قمـد اهلل 

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
 هذه هل مؼاًمة اعمنميملم، وطمؼقؼة رشيمفؿ هل كػس طمؼقؼة  أن مؼاًمتفؿ

 رشك اعمنميملم.
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 [ يه أكرب الظتّ عِد املرشكنيالُظتث اثلالذث ْذه ] 

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

أيمؼُم ما قمـَدُهْؿ، ومنذا قمرومَت أن اهلل وضَحفا ًمـا هل  واقمؾْؿ أن هذِه اًمشبَف اًمثالَث 

 ومام سمعدها أيرُس مـفا.، ذم يمتاسمِِف، وومِفؿتفا ومفاًم ضمقًدا

 .......................................  الشــرح....................................... 

 أي هذه اًمشبف«: واظؾْؿ أن هذِه افشبَف افثالَث هل أـُز ما ظـَدُهؿْ »ؿــقفـــف: 

 اًمثالصمة هل أىمقى ؿمبفات اعمنميملم، وهل:

 .كحـ كسلل اهلل سمجاه ومؽاكة اًمصاحللم اًمتل قمـد اهلل  /الظتٓث األوىل

هـاك ومرق سمقـا وسملم منميمل ىمريش، ومـحـ كدقمقا اًمصاحللم، : الظتٓث اثلاُيث 

 .ومنميمق ىمريش يدقمقن إصـام

ًمقس رشيما، واعمنميمقن يطؾبقن  كحـ كطؾب اًمشػاقمة، وـمؾبفا /الظتٓث اثلاثلث

 .ضمؾب اًمـػع ودومع اًمرض، وهذا هق اًمنمك

ؾام ، ؾنذا ظرؾَت أن اهلل وضَحفا فـا دم ـتابِِف، وؾِفؿتفا ؾفاًم جقًدا»ؿــقفـــف: 

ذم يمتاسمف اًمؽريؿ، ومؿـ  أي هذه اًمشبف اًمثالصمة وضحفا اهلل «: بعدها أيرُس مـفا

 ومفؿفا ومفام ضمقدا، واقمتـك هبا، ؾمُفؾ قمؾقف ومفؿ ما سمعدها مـ اًمشبف.
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 ]الظتٓث الراةعث [

ً ىيس ةعتادة [  ] االتلجاء إىل الػاحلني وداعْؤ
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 إفقِفْؿ، ودظاُؤهؿ فقس بعبادة.وهذا آفتجاُء  ؾنن ؿال: أكا ٓ أظبُد إٓ اهلل،

ُف ظؾقَؽ ؟ ؾنذا : ؾؼْؾ ففُ  أكت ُتؼرُّ أن اهلل ؾرَض ظؾقَؽ إخالَص افعبادِة، وهق حؼُّ

ْ يل هذا افذي ؾرَض ظؾقَؽ، وهق إخالُص افعبادة هلل، وهق  ؿال: كعؿ؛ ؾؼْؾ فُف: َبغِّ

ف ظؾقؽ، ؾنّكف ٓ يعرُف افعبادَة، وٓ أكقاَظفا، ؾبقـفا فف   بؼقفؽ: ؿال اهلل تعاػ:حؼُّ

(   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)

هلل؟ ؾال بد أن يؼقَل: كعؿ، اظبادة  هؾ ظؾؿت هذاؾنذا أظؾؿَتُف هبذا، ؾؼؾ فف: 

وافدظاُء مُخ افعبادة؛ ؾؼؾ فُف: إذا أؿررَت أهنا ظبادٌة، ودظقَت اهللَ فقاًل وهناًرا، خقًؾا 

كبًقا، أو ؽَره، هؾ أرشـَت دم ظبادِة اهلل ؽَره؟ ؾال  وضؿًعا، ثؿ دظقَت دم تؾَؽ احلاجةِ 

،(   ژ ژ ڑ ڑ) بد أن يؼقَل: كعؿ، ؾؼْؾ فُف: ؿال اهلل تعاػ:

ؾؼْؾ فُف: إذا  ؛ ؾنذا أضعَت اهلل وكحرَت فف، هؾ هذه ظبادٌة ؟ ؾال بد أن يؼقَل: كعؿ

كحرَت دخؾقٍق كبٍل أو جـل أو ؽِرمها، هؾ أرشـَت دم هذِه افعبادِة ؽَر اهلل ؟ ؾال بد 

 أن يؼر، ويؼقَل: كعؿ. 

وؿْؾ فُف أيًضا: ادؼـقَن افذيـ كزَل ؾقفُؿ افؼرآن، هؾ ـاكقا يعبدون ادالئؽَة 

ُف: وهؾ ـاكْت ظبادُُتؿ وافصاحلغ وافالَت وؽَر ذفَؽ ؟ ؾال بد أن يؼقل: كعؿ؛ ؾؼْؾ ف

ون أهنؿ ظبقدُه  إياُهؿ إٓ دم افدظاء وافذبِح وآفتجاِء وكحق ذفؽ، وإٓ ؾُفْؿ ُمِؼرُّ

ـْ دظقُهؿ، وافتجلوا إفقفؿ فؾجاِه  وحتَت ؿفِر اهلل، وأن اهلل هق افذي ُيدبُر إمَر، وفؽ

 وافشػاظِة، وهذا طاهر جًدا.

 .......................................  الشــرح. ......................................
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وهذا آفتجاُء إفقِفْؿ، ودظاُؤهؿ فقس  ،ؾنن ؿال: أكا ٓ أظبُد إٓ اهلل»ؿــقفـــف: 

، واًمتجائل إمم اًمصاحللم، ودقمائل هلؿ ٓ يسؿك أي أكا ٓ أقمبد إٓ اهلل  «:بعبادة

 بعبادة.

 سمجقاسملم.وأضماب اعمصـػ رمحف اهلل قمـ هذه اًمشبفة 

ُف »ؿــقفـــف:  ؾؼْؾ فُف أكت ُتؼرُّ أن اهلل ؾرَض ظؾقَؽ إخالَص افعبادِة، وهق حؼُّ

ْ يل هذا افذي ؾرَض ظؾقَؽ، وهق إخالُص ظؾقَؽ ؟ ؾنذا ؿال: كعؿ؛ ؾؼْؾ فُف: َبغِّ

ف ظؾقؽ، ؾنّكف ٓ يعرُف افعبادَة، وٓ أكقاَظفا، ؾبقـفا فف بؼقفؽ:  افعبادة هلل، وهق حؼُّ

ؾنذا ، (  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) تعاػ: ؿال اهلل

اهلل؟ ؾال بد أن يؼقَل: كعؿ، وافدظاُء مُخ  أظؾؿَتُف هبذا، ؾؼؾ فف: هؾ ظؾؿت هذا ظبادة 

ؾؼؾ فُف: إذا أؿررَت أهنا ظبادٌة، ودظقَت اهللَ فقاًل وهناًرا، خقًؾا وضؿًعا، ثؿ افعبادة؛

أرشـَت دم ظبادِة اهلل ؽَره ؟ ؾال بد أن دظقَت دم تؾَؽ احلاجِة كبًقا، أو ؽَره، هؾ 

 ،ؾنذا أضعَت اهلل،( ژ ژ ڑ ڑ)ؾؼْؾ فُف: ؿال اهلل تعاػ: ، يؼقَل: كعؿ

 ،ؾؼْؾ فُف: إذا كحرَت دخؾقٍق كبٍل  ؛ وكحرَت فف، هؾ هذه ظبادٌة ؟ ؾال بد أن يؼقَل: كعؿ

أن يؼر، ويؼقَل:  أو جـٍل أو ؽِرمها، هؾ أرشـَت دم هذِه افعبادِة ؽَر اهلل ؟ ؾال بد

 ويتؾخص دم ظدة كؼاط:هذا اجلقاب إول،  «:كعؿ

، وهذا طمؼ اهلل قمؾقؽ، ىمؾ ًمف: أن اهلل ومرض قمؾقؽ إظمالص اًمعبادة ًمف  األّىل:

 ومال سمد أن يؼقل: كعؿ.

ح، وسملم زم معـك اًمعبادة اًمتل ومرضفا اهلل قمؾقؽ، وهل  الجاىٔة: ىمؾ ًمف: وضِّ

 اإلظمالص، ومنكف ٓ يعرومفا، وٓ يعرف أكقاقمفا.
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ )سملمِّ ًمف معـك اًمعبادة سمذيمرك ىمقًمف شمعامم:  الجالجة:

 أمركا سمدقمائف ذم مجقع أطمقاًمـا. وماهلل (  ے ے ۓ ۓ

؟، ومال سمد أن إذا سمقـت ًمف معـك اًمعبادة، ىمؾ ًمف: هؾ اًمدقماء قمبادة هلل  الرابعة:

 يؼقل: كعؿ، وماًمدقماء هق أؾماس اًمعبادة.

ذم مجقع أطمقاًمؽ  ىمؾ ًمف: إذا أىمررت أن اًمدقماء قمبادة، ودقمقت اهلل  اخلامشة:

كبقا أو وًمقا، ومفؾ  ظمقوما مـ قمذاسمف، وـمؿعا ذم ضمـتف، صمؿ سمعد ذًمؽ دقمقت همػمه 

 ؟، ومالسمد أن يؼقل: كعؿ.سماهلل شمنمك هبذا 

، أي ٓ (   ژ ژ ڑ ڑ)اذيمر ًمف ىمقل اهلل شمعامم:  الشادسة:

، وىمؾ ًمف: إكؽ إذا أـمعت اهلل، وكحرت ًمف، ومفؾ هذا شمصؾ، وٓ شمـحر ًمغػم اهلل 

 قمبادة؟ ومال سمد أن يؼقل كعؿ.

 سمد أن ؟، ومال، ومفؾ شمنمك هبذا سماهلل ىمؾ ًمف: إذا كحرت ًمغػم اهلل  الشابعة:

، ويؼقل: كعؿ.  يؼرَّ

وؿْؾ فُف أيًضا: ادؼـقَن افذيـ كزَل ؾقفُؿ افؼرآن، هؾ ـاكقا يعبدون »ؿــقفـــف: 

ادالئؽَة وافصاحلغ وافالَت وؽَر ذفَؽ ؟ ؾال بد أن يؼقل: كعؿ؛ ؾؼْؾ فُف: وهؾ ـاكْت 

ون أهنؿ ظبادُُتؿ إياُهؿ إٓ دم افدظاء وافذبِح وآفتجاِء وكحق ذفؽ، وإٓ  ؾُفْؿ ُمِؼرُّ

ـْ دظقُهؿ، وافتجلوا إفقفؿ  ظبقدُه وحتَت ؿفِر اهلل، وأن اهلل هق افذي ُيدبُر إمَر، وفؽ

 ويتؾخص دم ظدة كؼاط:هذا اجلقاب اًمثاين، «: فؾجاِه وافشػاظِة، وهذا طاهر جًدا

أن شمؼقل ًمف: إن اعمنميملم اًمذيـ كزل ومقفؿ اًمؼرآن هؾ يماكت قمبادهتؿ  األّىل:

، مـفؿ مـ يمان يعبد اعمالئؽة، ومـفؿ مـ يمان يعبد اًمصاحللم، ومـفؿ مـ متعددة

 يعبد اًمالت، وهمػم ذًمؽ؟ ومالسمد أن يؼقل: كعؿ.
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ىمؾ ًمف: هؾ يماكت قمبادهتؿ ذم همػم اًمدقماء، واًمذسمح، وآًمتجاء، وكحقه؟،  الجاىٔة:

وا ، وأن اهلل يدسمر إمر، وًمؽـفؿ دقمقهؿ، واًمتجلوإٓ ومفؿ مؼرون سملهنؿ قمبقد هلل 

 ، وٕضمؾ اًمشػاقمة، وهذا ٓ إؿمؽال ومقف.إًمقفؿ؛ ٕضمؾ مؽاكتفؿ قمـد اهلل 

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
ومؼد أرشك  ومرض قمؾقـا قمبادشمف، ومـ رصف ؿمقئا مـفا ًمغػم اهلل  أن اهلل  .2

 .سماهلل 

أن منميمل ىمريش يماكت قمبادهتؿ متػرىمة، ويماكقا يؼرون سماًمرسمقسمقة، إٓ أهنؿ  .1

 واًمتجلوا إًمقفؿ؛ ٕضمؾ اجلاه، واًمشػاقمة.دقمقا معبقداهتؿ 
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 ]الظتٓث اخلامصث [

 [  ، والػاحلني إُكار لظفاعث الرشٔل إُكار طفاعث الرشٔل ]   
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 وتزُأ مـفا ؟  ؾنن ؿاَل أتـؽُر صػاظَة رشقِل اهلل 

ُع، وأرجق صػاَظَتُف،  ؾؼؾ فف: ٓ ُأكؽرها وٓ أتزأ مـفا، بؾ هق   افشاؾُع ادشػ 

(   گ گ ڳ ڳ)وفؽـ افشػاظَة ـّؾَفا هللِ تعاػ ـام ؿال تعاػ: 

 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )وٓ تؽقُن إٓ مـ بعد إذن اهلل ـام ؿال تعاػ: 

وٓ ُيشػُع دم أحٍد إٓ مـ بعِد أن يلذن اهلل ؾقِف ـام ؿال تعاػ: ،(   ۅ

وهق ٓ يرىض إٓ افتقحقَد ـام ؿال  (   ڃ چ چ چ چ)

(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)تعاػ: 

وٓ  ؾنذا ـاكت افشػاظُة ـُؾفا هلل، وٓ تؽقُن إٓ مـ بعد إذكف، وٓ يشػُع افـبُل 

 أحٍد حتك يلذن اهلل ؾقف، وٓ يلذن إٓ ٕهؾ افتقحقد؛ تبغ فؽ: أن افشػاظَة ؽُرُه دم

 ـَؾفا هلل، وأضؾُبفا مـف ؾلؿقل: افؾفؿ ٓ حترمـل صػاظَتف، افؾفؿ صّػعف دّم، وأمثال هذا.

 .......................................  الشــرح....................................... 

أي هؾ أكت شمـؽر  «:وتزُأ مـفا؟ ؾنن ؿاَل أتـؽُر صػاظَة رشقِل اهلل »ؿــقفـــف: 

 ، وشمتؼمأ مـفا؟ؿمػاقمة اًمرؾمقل 

ُع، وأرجق  وٓ أتزأ مـفا، بؾ هق  ،ؾؼؾ فف: ٓ ُأكؽرها»ؿــقفـــف:  افشاؾُع ادشػ 

(گ گ ڳ ڳ)صػاَظَتُف، وفؽـ افشػاظَة ـّؾَفا هللِ تعاػ ـام ؿال تعاػ: 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )وٓ تؽقُن إٓ مـ بعد إذن اهلل ـام ؿال تعاػ:  ،
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وٓ ُيشػُع دم أحٍد إٓ مـ بعِد أن يلذن اهلل ؾقِف ـام ؿال ،(   ۋ ۅ

وهق ٓ يرىض إٓ افتقحقَد ـام  (   ڃ چ چ چ چ)تعاػ: 

ؾنذا ـاكت  (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)ؿال تعاػ: 

وٓ ؽُرُه دم أحٍد  افشػاظُة ـُؾفا هلل، وٓ تؽقُن إٓ مـ بعد إذكف، وٓ يشػُع افـبُل 

حتك يلذن اهلل ؾقف، وٓ يلذن إٓ ٕهؾ افتقحقد؛ تبغ فؽ: أن افشػاظَة ـَؾفا هلل، 

اجلقاب  «:اوأضؾُبفا مـف ؾلؿقل: افؾفؿ ٓ حترمـل صػاظَتف، افؾفؿ صّػعف دّم، وأمثال هذ

 يتؾخص دم أمريـ:قمـ هذه اًمشبفة 

هق اًمشاومع  ، وٓ أشمؼمأ مـفا، سمؾ اًمـبل ىمؾ ًمف: أكا ٓ أكؽر ؿمػاقمة اًمـبل  .2

ع يقم اًمؼقامة، وأكا أرضمق ؿمػاقمتف   .اعمشػَّ

 ، وٓ شمؽقن إٓ سمنمـملم:وًمؽـ اًمشػاقمة يمؾفا سملمر اهلل 

 ذم اًمشػاقمة. إذن اهلل  افؼط إول:

إٓ ٕهؾ  قمـ اًمشاومع، واعمشػقع، وٓ يرىض اهلل  رضا اهلل  افؼط افثاين:

 اًمتقطمقد.

، ومال َيقز ٕطمد أن إذا صمبت ما شمؼدم، ومال َيقز ـمؾب اًمشػاقمة إٓ مـ اهلل  .1

، سملن يؼقل: اًمؾفؿ يؼقل: يا ومالن اؿمػع زم، وإكام َيب أن يطؾبفا مـ اهلل 

ع ذمَّ اًمـبل   واًمصاحللم.، أو همػمه مـ إكبقاء، ؿمػِّ

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
، واًمصاحللم ذم اًمدكقا ٓ يستؾزم إكؽارها ذم إكؽار ـمؾب اًمشػاقمة مـ اًمـبل 

، وٓ َيقز ٕطمد أن يؼقل: يا ومالن أظمرة؛ ٕن اًمشػاقمة ٓ شمطؾب إٓ مـ اهلل 

 سملن يؼال: اًمؾفؿ ؿمػع ذم ومالكا. اؿمػع زم، وإكام َيب أن شمطؾب مـ اهلل 
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 ]الظتٓث الصادشث [

عفي الظفاعث اجليب ]
ُ
 [  وأُا أـيب ٌِّ مما أعفاه اهلل ،أ

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 ُأظطل افشػاظَة وأكا أضْؾُبُف مما أظطاه اهلل.  ؾنن ؿاَل: افـبلُّ 

ڃ ڄ ڃ ڃ ڃ )ؾؼال:  ،ؾاجلقاُب: أن اهلل أظطاُه افشػاظَة وهناَك ظـ هذا

چ )، ؾنذا ــت تدظق اهلل أن ُيّشػَع كبقُف ؾقَؽ ؾلضْعُف دم ؿقفف: (   چ

 (   چ چ چ ڇ

 ؾصَح أن ادالئؽَة يشػعقَن،،  وأيًضا: ؾنن افشػاظة ُأْظطَِقفا ؽُر افـبل 

ؾلضؾُبفا وإؾراَط يشػعقن، وإوفقاَء يشػعقَن؛ أتؼقُل: إن اهلل أظطاهُؿ افشػاظَة 

 مـفؿ ؟!

 .ؾنن ؿؾَت هذا، رجعَت إػ ظبادَة افصاحلَغ افتل ذـرها اهلل دم ـتابِف

 وإن ؿؾَت: ٓ، بطؾ ؿقُفؽ: أظطاُه اهلل افشػاظَة وأكا أضؾُبُف مما أظطاه اهلل.

 .......................................  الشــرح....................................... 

أي أن «: ُأظطل افشػاظَة وأكا أضْؾُبُف مما أظطاه اهلل  ؾنن ؿاَل: افـبلُّ »ؿــقفـــف: 

 .؛ ٕكف صاطمبفا ، وأكا أـمؾبفا مـف ِمـْحًة مـف  أقمطك اًمشػاقمة ًمؾـبل  اهلل 

ڄ ڃ ڃ )ؾؼال:  ،ؾاجلقاُب: أن اهلل أظطاُه افشػاظَة وهناَك ظـ هذا»ؿــقفـــف: 

، ؾنذا ــت تدظق اهلل أن ُيّشػَع كبقُف ؾقَؽ ؾلضْعُف دم (   ڃ ڃ چ

هذا اجلقاب إول قمـ هذه اًمشبفة، وهق أن اهلل «: ( چ چ چ چ ڇ)ؿقفف: 

  أقمطك اًمـبل  اًمشػاقمة، واًمـفك قمـ ـمؾبفا مـف :ڄ ڃ ڃ )، يمام ىمال شمعامم

 .(   ڃ ڃ چ
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ع ومقؽ اًمـبل  وإذا يمـت شمدقمق اهلل   چ ) : ، وملـمعف ذم ىمقًمف أن يشػِّ

 واًمشػاقمة شمدظمؾ ذم مسؿك اًمدقماء.(   چ چ چ ڇ

ؾصَح أن ادالئؽَة ،  وأيًضا: ؾنن افشػاظة ُأْظطَِقفا ؽُر افـبل »ؿــقفـــف: 

وإؾراَط يشػعقن، وإوفقاَء يشػعقَن؛ أتؼقُل: إن اهلل أظطاهُؿ افشػاظَة  يشػعقَن،

ؾنن ؿؾَت هذا، رجعَت إػ ظبادَة افصاحلَغ افتل ذـرها اهلل دم ـتابِف،  ؾلضؾُبفا مـفؿ ؟!

هذا اجلقاب  «:وإن ؿؾَت: ٓ، بطؾ ؿقُفؽ: أظطاُه اهلل افشػاظَة وأكا أضؾُبُف مما أظطاه اهلل

  ويتؾخص دم أمريـ:اًمثاين قمـ هذه اًمشبفة، 

أن اعمالئؽة  ، ومصح قمـ اًمـبل ًمغػم اًمـبل  أن اًمشػاقمة أقمطاها اهلل  .2

 يشػعقن.

ـْ َأِِب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ وم : ؿَمَػَعِت اعْمَاَلِئَؽُة، َيُؼقُل اهللُ »ىَماَل:  ، َأنَّ اًمـَّبِلَّ  َع

امِحلَِم، وَمَقْؼبُِض ىَمْبَضًة  َّٓ َأْرطَمُؿ اًمرَّ ـَ اًمـَّاِر، َوؿَمَػَع اًمـَّبِقُّقَن، َوؿَمَػَع اعْمُْمِمـُقَن، َومَلْ َيْبَؼ إِ ِم

ا ىَمطُّ   .«وَمُقْخِرُج ِمـَْفا ىَمْقًما مَلْ َيْعَؿُؾقا ظَمػْمً

 أن إومراط، وهؿ إـمػال يشػعقن. وصح قمـف 

ـْ َأَكسٍ وم ـْ ُمْسؾٍِؿ، ُيَتَقرمَّ ًَمُف صَماَلٌث مَلْ : »، ىَماَل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ َع ـَ اًمـَّاِس ِم َما ِم

َّٓ َيْبُؾُغقا احِلـَْث  اُهؿْ ، إِ  .«َأْدظَمَؾُف اهللَُّ اجلَـََّة سمَِػْضِؾ َرمْحَتِِف إِيَّ

 أقمطاهؿ اًمشػاقمة، وأكا أـمؾبفا مـفؿ؟ هؾ يؿؽـ أن شمؼقل: إن اهلل  .1

، ومؼد رضمعت إمم قمبادة إكـل أـمؾب اًمشػاقمة مـ همػم اًمـبل  إن ؿؾت:

ب إًمقفؿ ًمطؾب اًمشػاقمة مـفؿ، يمام ىمال  : اًمصاحللم اًمذيـ يمان ُيَتَؼرَّ

                                 
 (.281( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

مل يبؾغقا احلـث: أي مل يبؾغقا مبؾغ اًمرضمال، وَيري قمؾقفؿ اًمؼؾؿ ومقؽتب قمؾقفؿ احلـث، وهق اإلصمؿ.  (1)

 ([.2/331]اكظر: اًمـفاية ذم همريب احلديث )

 (.1613(، ومسؾؿ )2138( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳژ )

 

سمطؾ ىمقًمؽ اًمذي ادقمقَتف: أقمطك  ٓ أـمؾب اًمشػاقمة مـ همػم اًمـبل  وإن ؿؾت:

 ، وأكا أـمؾبفا مـف.اهلل اًمشػاقمة اًمـبل 

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
 .أن شُمطؾب مـ همػمه  اًمشػاقمة، وهنك  أقمطك اًمـبل  أن اهلل  .2

، يماعمالئؽة، وإكبقاء، واعمممـلم، أقمطك اًمشػاقمة همػم اًمـبل  أن اهلل  .1

وإـمػال، وٓ يؿؽـ ٕطمد أن يؼقل: أكا أـمؾبفا مـفؿ، وإٓ وىمع ذم قمبادة 

 اًمصاحللم.
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 ] الظتٓث الصاةعث [

 االتلجاء إىل الػاحلني ىيس برشك []
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـ  آفتجاَء إػ افصاحلَغ فقس  ؾنن ؿاَل: أكا ٓ أرشُك باهلل صقًئا، حشا وـال، وفؽ

 بؼٍك. 

أن اهلل ٓ  ؾؼْؾ فُف: إذا ــَت ُتؼرُّ أن اهلل حرَم افؼَك أظظَؿ مـ حتريؿ افزكا، وتؼرُّ 

يغػره، ؾام هذا افذي حرَمُف اهلل وذـَر أكف ٓ يغػره ؟ ؾنكف ٓ يدري؛ ؾؼؾ فُف: ـقػ 

م ظؾقؽ هذا ويذـُر أكف ٓ  ُئ كػسؽ مـ افؼِك وأكَت ٓ تعِرُؾُف ؟ أم ـقػ حُيرِّ ُتَزِّ

 يغػرُه وٓ تسلُل ظـُف وٓ تعرُؾف ؟ 

ـُ أن اهلل حُيرُمُف وٓ يبقـف فـا ؟!!.  أتظ

 .......................................  الشــرح................................... ....

ـ  آفتجاَء إػ »ؿــقفـــف:  ؾنن ؿاَل: أكا ٓ أرشُك باهلل صقًئا، حشا وـال، وفؽ

أي أكا ٓ أرشك سماهلل ؿمقئا؛ ٕن آًمتجاء إمم اًمصاحللم ًمقس «: افصاحلَغ فقس بؼكٍ 

  سمنمك.

،ؾؼْؾ فُف: إذا ــَت ُتؼرُّ أن اهلل حرَم افؼَك أظظَؿ مـ حتريؿ افزكا»ــف: ؿــقفـ

ؾؼؾ وتؼرُّ أن اهلل ٓ يغػره، ؾام هذا افذي حرَمُف اهلل وذـَر أكف ٓ يغػره؟ ؾنكف ٓ يدري؛

م ظؾقؽ هذا ويذـُر  ُئ كػسؽ مـ افؼِك وأكَت ٓ تعِرُؾُف ؟ أم ـقػ حُيرِّ فُف: ـقػ ُتَزِّ

ـُ أن اهلل حُيرُمُف وٓ يبقـف فـا ؟!!أكف ٓ  هذا «: يغػرُه وٓ تسلُل ظـُف وٓ تعرُؾف ؟ أتظ

 ويتؾخص دم ظدة كؼاط:اجلقاب قمـ هذه اًمشبفة، 

م اًمنمك أقمظؿ مـ حتريؿ اًمزكا، وشمؼر سملن اهلل  ىمؾ ًمف: أكت شمؼرُّ سملن اهلل  .2 طمرَّ

  :(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)ٓ يغػره، يمام أظمؼم سمذًمؽ. 
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مف اهلل، وذيمر أكف ٓ يغػره؟ ومنكف ٓ يعرف. .1  ىمؾ ًمف: ما معـك اًمنمك اًمذي طمرَّ

ىمؾ ًمف: يمقػ شمؼمئ كػسؽ مـ اًمنمك، وأكت ٓ شمعرف معـاه؟ ويمقػ حيرم  .1

قمؾقؽ اًمنمك، وخيؼم سملكف ٓ يغػره، وأكت ٓ شمسلل قمـف، وٓ  اهلل 

 شمعرومف؟؟

 سماـمؾ. هؾ شمظـ أن اهلل طمرمف، ومل يبقـف، ويقضحف ًمـا؟؟!!، وهذا

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
م اًمنمك، وأظمؼم أكف ٓ يغػره، ومام معـك اًمنمك اًمذي طمرمف  إن اهلل  .2 طمرَّ

 اهلل؟ ومنكف ٓ يدري.

يمقػ شمؼمئ كػسؽ مـ يشء ٓ شمعرومف؟، ويمقػ ٓ شمسلل قمـ يشء طمرمف اهلل  .1

 قمؾقؽ، وأظمؼم أكف ٓ يغػره؟
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 ]الظتٓث اثلاٌِث [

 [ ، وحنَ ال ُعتد األغِاماألغِامعتادة خاص ]الرشك 

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـُ ٓ كبعُد إصـاَم.  ؾنن ؿاَل: افؼُك ظبادُة إصـاِم، وكح

ُـّ أهنؿ يعتؼدوَن أن تؾَؽ إحجاَر ؾؼْؾ فُف: ما معـك ظبادة إصـاِم؟ أتظ

 .دظاها؟ ؾفذا ُيؽذُبُف افؼرآنُ وإخشاَب ختؾُؼ وترزُق وتدبُر أمَر مـ 

وإن ؿاَل: هق مـ ؿصَد خشبًة أو حجًرا أو ُبـَْقًة ظذ ؿٍز أو ؽِره يدظقَن ذفؽ 

ويذبحقَن فف ويؼقفقَن: إكُف ُيؼرُبـا إػ اهلل زفػك، ويدؾُع اهلل ظـا بزـتِِف، أو يعطقـا 

 .بزـتِف

 ل ظذ افؼبقِر وؽِرها؛ؾؼْؾ: صدؿَت، وهذا هق ؾعُؾؽؿ ظـد إحجاِر وافبِـَا افت

 ؾفذا أؿر  أن ؾعَؾفؿ هذا هق ظبادُة إصـاِم، وهق ادطؾقُب.

هْؾ ُمراُدَك أن افؼَك خمصقٌص ، وُيؼاُل فُف أيًضا: ؿقُفَؽ افؼُك ظبادُة إصـامِ 

ه ما ذـَر اهلل  هبذا ؟ وأن آظتامَد ظذ افصاحلغ ودظاَءُهؿ ٓ يدخُؾ دم ذفؽ، ؾفذا يردُّ

مـ ـػِر مـ تعؾَؼ ظذ ادالئؽِة أو ظقسك أو افصاحلَغ، ؾال بَد أن ُيؼر  فَؽ أن  دم ـتابفِ 

مـ أرشَك دم ظبادِة اهلل أحًدا مـ افصاحلغ ؾفق افؼُك ادذـقُر دم افؼرآِن، وهذا هق 

 ادطؾقُب.

ُه يل: أكف إذا ؿاَل: أكا ٓ أرشُك باهللِ، ؾؼْؾ فُف: وما افؼُك باهللِ ؟ ؾرَسْ  وسرُّ املسألِة:

ؾنن ؿال: هق ظبادُة إصـاِم، ؾؼؾ: وما معـك ظبادِة إصـاِم ؟ ؾرّسها يل، ؾنن ؿال: أكا 

ؾنن ؾرسها بام بقـَُف اهلل دم افؼرآن  ٓ أظبُد إٓ اهلل، ؾؼؾ: ما معـك ظبادِة اهلل؟ ؾرسها يل؛

ظل صقًئا وهق ٓ يعرؾُف ؟  ؾفق ادطؾقُب،  وإن مل يعرْؾُف ؾؽقَػ يد 
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َ ذفؽ بغر معـاه، بق ـَْت فف أيات افقاضحات دم معـك افؼك باهلل وإن ؾَ  رس 

وظبادة إوثان، وأكف افذي يػعؾقكف دم هذا افزمان بعقـف، وأن ظبادة اهلل وحده ٓ 

رشيؽ فف هل افتل يـؽروهنا ظؾقـا، ويصقحقن ؾقف ـام صاح إخقاهنؿ حقث ؿافقا: 

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

 .......................................  الشــرح....................................... 

ـُ ٓ كبعُد إصـامَ »ؿــقفـــف:  أي أن «: ؾنن ؿاَل: افؼُك ظبادُة إصـاِم، وكح

 اًمنمك يؼتٍم قمغم قمبادة إصـام ومؼط، وأكا ٓ كنمك سماهلل؛ ٕكـل ٓ كعبد إصـام.

ُـّ أهنؿ يعتؼدوَن أن تؾَؽ ؾؼْؾ فُف: ما معـك ظبادة إصـاِم؟»ؿــقفـــف:  أتظ

وإن ؛ إحجاَر وإخشاَب ختؾُؼ وترزُق وتدبُر أمَر مـ دظاها؟ ؾفذا ُيؽذُبُف افؼرآنُ 

ؿاَل: هق مـ ؿصَد خشبًة أو حجًرا أو ُبـَْقًة ظذ ؿٍز أو ؽِره يدظقَن ذفؽ ويذبحقَن فف 

ؾؼْؾ: ؛  اهلل زفػك، ويدؾُع اهلل ظـا بزـتِِف، أو يعطقـا بزـتِفويؼقفقَن: إكُف ُيؼرُبـا إػ

ؾفذا أؿر  أن  صدؿَت، وهذا هق ؾعُؾؽؿ ظـد إحجاِر وافبِـَا افتل ظذ افؼبقِر وؽِرها؛

هذا اجلقاب إول قمـ هذه اًمشبفة، «: ؾعَؾفؿ هذا هق ظبادُة إصـاِم، وهق ادطؾقُب 

 ويتؾخص ؾقام يع:

ؾال ختؾق إجابتف ك قمبادة إصـام؟؛ ٕكف ٓ يعرف طمؼقؼة اًمنمك، ىمؾ ًمف: ما معـ

 مـ أحد جقابغ:

 إصـام ختؾؼ، وشمرزق، وشمدسمر أمر مـ دقماها. إما أن يؼقل:

سمف اًمؼرآن   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )ومنن ىمال هذا، ومؼؾ ًمف: إن ما ىمؾت يؽذِّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ب إًمقفا سماًمذسمح،إصـام هلا مؽاكة، وضماه قمـد اهلل  أن يؼقل:وإما   ، ومؿـ شمؼرَّ
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سمف إمم اهلل  هق اًمذي يعطل سمؼميمتف،  ، واهلل وهمػمه مـ أكقاع اًمعبادات، ومنهنا شمؼرِّ

 وًمقس إصـام.

 ومنن ىمال هذا، ومؼؾ ًمف: صدىمت، وهذا هق ومعؾؽؿ قمـ إطمجار، وإرضطمة.

اًمصاحللم، وإرضطمة هق قمبادة إصـام، وهذا  وهبذا ومفق يؼرُّ سملن ومعؾفؿ قمـد

 هق اعمطؾقب إصمباشمف.

هْؾ ُمراُدَك أن افؼَك ، وُيؼاُل فُف أيًضا: ؿقُفَؽ افؼُك ظبادُة إصـامِ »ؿــقفـــف: 

ه  خمصقٌص هبذا ؟ وأن آظتامَد ظذ افصاحلغ ودظاَءُهؿ ٓ يدخُؾ دم ذفؽ، ؾفذا يردُّ

ـػِر مـ تعؾَؼ ظذ ادالئؽِة أو ظقسك أو افصاحلَغ، ؾال بَد أن ما ذـَر اهلل دم ـتابِف مـ 

ُيؼر  فَؽ أن مـ أرشَك دم ظبادِة اهلل أحًدا مـ افصاحلغ ؾفق افؼُك ادذـقُر دم افؼرآِن، 

 ويتؾخص دم ظدة كؼاط:هذا اجلقاب اًمثاين قمـ هذه اًمشبفة، «: وهذا هق ادطؾقُب 

 ومؼط يؾزم مـف أطمد أمريـ:ىمؾ ًمف: إن ىمقًمؽ اًمنمك قمبادة إصـام 

أن شمؼقل: إن اًمنمك خمصقص سمعبادة إصـام، وآًمتجاء إمم اًمصاحللم،  إول:

 ودقماؤهؿ ٓ يدظمؾ ذم اًمنمك.

أطمدا مـ اًمصاحللم، ومفق منمك، وهذا هق  أن شمؼرَّ سملن مـ أرشك سماهلل  افثاين:

 اًمنمك اعمذيمقر ذم اًمؼرآن.

أن مـ شمعؾؼ قمغم اعمالئؽة، أو قمقسك ذيمر ذم يمتاسمف  ٕن اهلل  وإول باضؾ؛

.أو اًمصاحللم يمػر ، 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ): ىمال اهلل 

 (   ڳ ڳ ڱ

 وافثاين هق ادطؾقب إثباتف.

 أي طمؼقؼة اعمسلًمة، وهل اًمشبة اًمثامـة. «:ورسُّ ادسلفةِ »ؿــقفـــف: 
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ُه يل: أكف إذا ؿاَل: أكا ٓ أرشُك باهللِ، »ؿــقفـــف:  ؾؼْؾ فُف: وما افؼُك باهللِ؟ ؾرَسْ

ؾنن ؿال: هق ظبادُة إصـاِم، ؾؼؾ: وما معـك ظبادِة إصـاِم ؟ ؾرّسها يل، ؾنن ؿال: أكا 

ؾنن ؾرسها بام بقـَُف اهلل دم افؼرآن  ٓ أظبُد إٓ اهلل، ؾؼؾ: ما معـك ظبادِة اهلل ؟ ؾرسها يل؛

َ ذفؽ بغر ، ظل صقًئا وهق ٓ يعرؾُف ؟وإن مل يعرْؾُف ؾؽقَػ يد   ؾفق ادطؾقُب، وإن َؾرس 

وظبادة إوثان، وأكف افذي  ،معـاه، بق ـَْت فف أيات افقاضحات دم معـك افؼك باهلل

يػعؾقكف دم هذا افزمان بعقـف، وأن ظبادة اهلل وحده ٓ رشيؽ فف هل افتل يـؽروهنا 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ )ظؾقـا، ويصقحقن ؾقف ـام صاح إخقاهنؿ حقث ؿافقا: 

ؿمقئا، إذا ؾملًمتف قمـ معـك اًمنمك،  أي مـ ىمال: ٓ أرشك سماهلل «: ( چ چ ڇ

 ؾال ُيؾق مـ ثالثة أجقبة:واًمعبادة، 

 أن يػرس اًمنمك، واًمعبادة سمام ومرسه اًمؼرآن، وسمقـف، وهذا هق اعمطؾقب. إول:

قمل ومؽقَػ أن يؼقل: ٓ أدري، ويتقىمػ، وهذا يؽػل ذم ردِّ ؿمبفتف،  افثاين: يدَّ

 ؿمقًئا وهق ٓ يعرومُف ؟

أن يػرس اًمنمك، واًمعبادة سمغػم معـامها، ويؼقل: اًمنمك هق قمبادة  افثافث:

 ذم يمتاسمف يمام شمؼدم. إصـام ومؼط، وهذا سماـمؾ رده اهلل 

، وقمبادة وقمؾقؽ أن شمبلم ًمف أيات اًمقاضحات ذم معـك اًمنمك سماهلل 

ن يػعؾف منميمق ىمريش، وأن قمبادة اهلل إوصمان، وأن ما يػعؾقكف اًمققم هق سمعلم ما يما

  هل اًمتل يـؽروهنا قمؾقـا،  يمام ىماًمقا عما دقماهؿ اًمـبل  ،أن يعبدوا إهلا واطمدا

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)ويػردوه سماًمعبادة: 

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
 معـك قمبادة إصـام ٓ خيؾق مـ أطمد معـقلم: .2

 أهنا ختؾؼ، وشمرزق، وشمدسمر، وهذا يمذسمف اًمؼرآن. ادعـك إول:
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، ومؿـ أراد اًمشػاقمة، واًمؼرب مـ اهلل، أن هلا مؽاكة قمـد اهلل  ادعـك افثاين:

 شمؼرب إًمقفا سملكقاع اًمعبادات، وهذا هق طمؼقؼة رشيملم إوًملم.

 ىمقًمف اًمنمك قمبادة إصـام ومؼط يؾزم مـف أطمد إًمزاملم: .1

سمعبادة إصـام ومؼط، وهذا سماـمؾ؛ ٕن اهلل أن اًمنمك خمصقص  اإلفزام إول:

 .أسمطؾف 

أن شمؼر سملن مـ أرشك سماهلل أطمدا مـ اًمصاحللم، ومفق داظمؾ ذم  اإلفزام افثاين:

 ذم اًمؼرآن، وهذا هق اعمطؾقب. اًمنمك اًمذي ذيمره اهلل 
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 ]الظتٓث/ اتلاشعث [ 
 [  ٌَ نصب الٔدل إىل اهلل ال يكفر إال]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ؾنن ؿاَل: إهنؿ مل يؽػروا بدظاِء ادالئؽِة وإكبقاِء، وإكام ـػروا دا ؿافقا: ادالئؽُة 

ـُ مل كؼؾ: إّن ظبَد افؼادِر وٓ ؽَرُه ابـ اهلل ؟  بـاُت اهلل، وكح

ٱ ٻ ٻ )ال تعاػ: ؾاجلقاب: أن كسبة افقفد إػ اهلل تعاػ ـػٌر مستؼٌؾ؛ ؿ

(   پ پ پ ٻ ٻ

وافصؿُد: ادؼصقُد دم احلقائِج؛ ؾؿـ جحَد هذا ـػر،  وإحُد: افذي ٓ كظَر فُف،

 وفق مل جيحْد افسقِرة.

ؾػرق (   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )وؿال تعاػ: 

 بغ افـقظغ وجعؾ ـاًل مـفام ـػًرا مستؼاًل.

(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )وؿال تعاػ: 

َق بغ افؽػريـ.،  َؾَػر 

وافدفقُؾ ظذ هذا أيًضا: أن افذيـ ـػروا بدظاء افالت مع ـقكِف رجاًل صاحًلا مل 

ِـّ مل جيعؾقُهؿ ـذفؽ.  جيعؾقه ابـ اهلل، وافذيـ ـػروا بعبادة اجل

 «باب حؽؿ ادرتد»وَن دم وـذفؽ أيًضا: افعؾامُء دم مجقع ادذاهب إربعة، يذـر

ؾقػرؿقن بغ  أن ادسؾؿ إذا زظَؿ أن هلل وفًدا ؾفق مرتٌد، وإْن أرشَك باهللِ ؾفق مرتٌد،

 وهذا دم ؽاية افقضقح. ،افـقظغِ 

 .......................................  الشــرح....................................... 
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مل يؽػروا بدظاِء ادالئؽِة وإكبقاِء، وإكام ـػروا دا ؾنن ؿاَل: إهنؿ »ؿــقفـــف: 

ـُ مل كؼؾ: إّن ظبَد افؼادِر وٓ ؽَرُه ابـ اهلل؟ أي «: ؿافقا: ادالئؽُة بـاُت اهلل، وكح

، وكحـ ٓ كؼقل: إن قمبد منميمق ىمريش مل يؽػروا إٓ سمسبب كسبتفؿ اًمقًمد هلل 

 اًمؼادر، أو همػمه مـ اًمصاحللم اسمـ اهلل.

ٱ )ؾاجلقاب: أن كسبة افقفد إػ اهلل تعاػ ـػٌر مستؼٌؾ؛ ؿال تعاػ: »ؿــقفـــف: 

وإحُد: افذي ٓ كظَر (   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

هذا «: وافصؿُد: ادؼصقُد دم احلقائِج؛ ؾؿـ جحَد هذا ـػر، وفق مل جيحْد افسقِرة فُف،

وًمدا، ومؿـ مل يعتؼد أن اهلل  اجلقاب إول قمـ هذه اًمشبفة، وهق أن مـ ضمعؾ هلل 

ًمقس ًمف وًمد ومؼد يمػر.

(   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )وؿال تعاػ: »ؿــقفـــف: 

وؿال تعاػ:  ،ؾػرق بغ افـقظغ وجعؾ ـاًل مـفام ـػًرا مستؼاًل 

،(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

َق بغ افؽػريـ ق سملم  هذا اجلقاب اًمثاين قمـ هذه اًمشبفة، وهق أن اهلل «:  َؾَػر  ومرَّ

 مـ اختذ هلل وًمدا، وسملم مـ ضمعؾ مع اهلل إهلا آظمر، وضمعؾ يمال مـفام يمػرا مستؼال.

 ذم أية اًمثاكقة ؾمبب يمػر اعمنميملم، وهق:  وذيمر اهلل 

 أن اهلل هق ظماًمؼفؿ. أهنؿ ضمعؾقا ًمف رشيماء مـ اجلـ مع 

 .أهنؿ كسبقا إمم اهلل اًمقًمد سمغػم قمؾؿ 

وافدفقُؾ ظذ هذا أيًضا: أن افذيـ ـػروا بدظاء افالت مع ـقكِف »ؿــقفـــف: 

ِـّ مل جيعؾقُهؿ ـذفؽ هذا «: رجاًل صاحًلا مل جيعؾقه ابـ اهلل، وافذيـ ـػروا بعبادة اجل

اًمذيـ يمػروا سمدقماء اًمالت مع يمقكِف رضماًل  اجلقاب اًمثاًمث قمـ هذه اًمشبفة، وهق  أن

ِـّ مل َيعؾقُهؿ    .أسمـاء هلل صاحلًا مل َيعؾقه اسمـ اهلل، واًمذيـ يمػروا سمعبادة اجل
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باب »وـذفؽ أيًضا: افعؾامُء دم مجقع ادذاهب إربعة، يذـروَن دم »ؿــقفـــف: 

 رشَك باهللِ ؾفق مرتٌد،أن ادسؾؿ إذا زظَؿ أن هلل وفًدا ؾفق مرتٌد، وإْن أ «حؽؿ ادرتد

هذا اجلقاب اًمراسمع قمـ هذه اًمشبفة، «: وهذا دم ؽاية افقضقح ،ؾقػرؿقن بغ افـقظغِ 

وهق أن اًمعؾامء ذم مجقع اعمذاهب يذيمرون ذم يمتبفؿ: سماب طمؽؿ اعمرشمد، ويذيمرون ومقف 

 ، ومـفا:أكقاع اًمردة

 .أن مـ زقمؿ هلل وًمدا ومفق مرشمد 

  أن مـ أرشك سماهلل .ومفق مرشمد 

. ٌ  ويػرىمقن سملم هذيـ اًمـققملم، وهذا واضح سملمِّ

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
 يمػر مستؼؾ؛ ٕمريـ: أن كسبة اًمقًمد إمم اهلل  .2

وصػ كػسف سملكف ٓ كظػم ًمف، وٓ رشيؽ ًمف، ومـ زقمؿ همػم  أن اهلل  إول:

 ذًمؽ يمػر.

ق ذم يمتاسمف سملم مـ أرشك سمف، وسملم مـ ضمعؾ ًمف اًمقًمد. أن اهلل  افثاين:  ومرَّ

أن اًمذيـ يمػروا سمدقماء اًمالت، مل َيعؾقه اسمـ اهلل، ويمذًمؽ مـ يمػروا سمعبادة  .1

 اجلـ، مل َيعؾقها أسمـاء اهلل.

أن اًمعؾامء ذم يماومة اعمذاهب يذيمرون سماب اعمرشمد، ويذيمرون ومقف أكقاع اعمرشمد،  .1

ة قمـ  ومـفا: اًمنمك سماهلل كقع، ومـ زقمؿ أن هلل وًمدا كقع آظمر، ويمالمها ردَّ

 اإلؾمالم.
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 ] الظتٓث اىعارشة [
 ] أوحلاء اهلل هلً جاه عِد اهلل وحنَ نصأل اهلل جبآًْ [

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)وإن ؿال: 

ـُ ٓ ُكـؽُر إٓ ظبادَُتؿ مع اهلل، ؾؼْؾ: هذا هق احلُؼ، وفؽـ ٓ  ُيعبدوَن، وكح

 وإرشاـفؿ معُف، وإٓ ؾافقاجب ظؾقؽ ُحبفؿ وإتباظفؿ واإلؿرار بؽراماُتؿ.

وديـ اهلل وشط بغ ،وٓ جيحُد ـراماِت إوفقاِء إٓ أهُؾ افبدع وافضالِٓت 

 ضرؾغ، وهدى بغ ضالفتغ، وحؼ بغ باضؾغ

 .......................................  الشــرح....................................... 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وإن ؿال: »ؿــقفـــف: 

 ، وكحـ كسلل اهلل أي أن إوًمقاء واًمصاحللم هلؿ مؽاكة قمـد اهلل «: ( ڀ

 هبذه اعمؽاكة.

ـُ ٓ ُكـؽُر إٓ ظبادَُتؿ ؾؼْؾ: هذا هق احلُؼ، وفؽـ ٓ »ؿــقفـــف:  ُيعبدوَن، وكح

،مع اهلل، وإرشاـفؿ معُف، وإٓ ؾافقاجب ظؾقؽ ُحبفؿ وإتباظفؿ واإلؿرار بؽراماُتؿ

وديـ اهلل وشط بغ ضرؾغ، ،وٓ جيحُد ـراماِت إوفقاِء إٓ أهُؾ افبدع وافضالِٓت 

ٱ ٻ ) :أي ما ذيمره، وهق ىمقًمف «: وهدى بغ ضالفتغ، وحؼ بغ باضؾغ

(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

، وكحـ ٓ كـؽر إٓ قمبادهتؿ، ورصف وًمقس معـك هذا أهنؿ ُيعبدون مع اهلل 

 اًمعبادة إًمقفؿ، واًمقاضمب قمؾقـا أن كحبفؿ، وكتبعفؿ، وكؼرُّ سمؽراماهتؿ.
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وٓ َيحد، ويـؽر يمرامات إوًمقاء إٓ أهؾ اًمبدع واًمضالٓت، وهؿ اعمعتزًمة، 

 واجلفؿقة.

اًمصقومقة، واًمؼبقرية ومقغاًمقن ذم إصمبات اًمؽرامات، وَيعؾقن ما ًمقس سمؽرامة أما 

 يمرامة.

 وأما أهؾ اًمسـة واجلامقمة، ومفؿ وؾمط سملم ـمروملم، مها أهؾ ضالل، وسمطالن: 

 أهؾ اًمتػريط، وهؿ هؿ اعمعتزًمة، واجلفؿقة. افطرف إول:

 أهؾ اًمغؾق، وهؿ اًمصقومقة، واًمؼبقرية. افطرف افثاين:

ن ًمدقمقى ؾ ؿمخص همػم مؼارِ بَ هل فمفقر أمر ظمارق ًمؾعادة مـ ىمِ  اللرامة:ّ

، ويسؿك اًمـبقة، ومام ٓ يؽقن مؼروًكا سماإليامن واًمعؿؾ اًمصاًمح يؽقن اؾمتدراضًما

 .وما يؽقن مؼروًكا سمدقمقى اًمـبقة يؽقن معجزة ؿمعقذة،

 ّمً اللرامات:

  أن زيمريا ومايمفة اًمشتاء ذم اًمصقػ، يمؾام دظمؾ قمغم مريؿ وضمد قمـدها

ىئ ىئ ی ی ی ی )، يمام ىمال اهلل شمعامم: وومايمفة اًمصقػ ذم اًمشتاء

 (   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 

  ىمصة اًمثالصمة اًمذيـ اكطبؼ قمؾقفؿ اًمغار، ومؾؿ يستطقعقا اخلروج طمتك ذيمر يمؾ

 .واطمد مـفؿ قمؿال أظمؾصف هلل 

  أن اًمعالء احلرضمل ػُّ وٓ ظُم  ،دمٌ اسمتؾت ىمَ ام مشك، وضمقشف قمغم اعماء، وم 

                                 
 (.283، صـ )ًمؾنميػ اجلرضماين( اكظر: اًمتعريػات، 2)

 (.01( اكظر: يمرامات إوًمقاء، ًمالًمؽائل، صـ )1)

ـِ قُمَؿَر َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم.1031(، ومسؾؿ )1361متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 1)  (، مـ طمديث اسْم
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 .، ويمان اجلقش أرسمعة آٓفةٍ داسمَّ  وٓ طماومرُ  ،سمعػمٍ 

 ّال حتصل اللرامة إال بتحقق شرطني:

ومدقمقاه سماـمؾة ٓ  ومؿـ ادقمك اًمـبقة سمعد اًمـبل  ،أٌ ال ٓدعٕ اليبْةالصرط األّل: 

ـْ ومهق ظماشمؿ إكبقاء، ؛ ٕن اًمـبل دًمقؾ قمؾقفا؛ وهق يماومر سماإلمجاع ،  صَمْقسَمانَ َع

، » :ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ  ُف َكبِلٌّ ُفْؿ َيْزقُمُؿ َأكَّ اسُمقَن صَماَلصُمقَن، يُمؾُّ تِل يَمذَّ ُف ؾَمَقُؽقُن ذِم ُأمَّ َوإِكَّ

َٓ َكبِلَّ سَمْعِدي  .«َوَأَكا ظَماشَمُؿ اًمـَّبِقِّلَم 

 .               واًمؽاومر ٓ يؽقن أهال ًمؾؽرامة؛ ٕكف قمدو هلل 

ومؿـ مل يؽـ صاحلا شمؼقا، مل يؽـ أهال  ،أٌ ٓلٌْ ظاٍرِ الصالح ّالتقْىالصرط الجاىٕ: 

 اظمتص أوًمقاءه سماًمؽرامة. ًمؾؽرامة؛ ٕن اهلل 

قمبده سمؽرامة أقمظؿ مـ مقاومؼتف ومقام حيبف اهلل مل يؽرم و ،اًمؽرامة ًمزوم آؾمتؼامةو

 .ومعاداة أقمدائف ،ومقآة أوًمقائف ،وـماقمة رؾمقًمف ،وهق ـماقمتف ،ويرضاه

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)ىمال اهلل شمعامم: 

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 :الفرق بني املعجزة، ّاللرامةفائدة:

 اعمعجزة ًمؾـبل، واًمؽرامة ًمؾقزم. اًمػرق سملم اعمعجزة، واًمؽرامة أن 

 .يؽقن ظمارىما ًمؾعادة إٓ أهنام َيتؿعان ذم أن يمال مـفام

                                 
 (.261( اكظر: يمرامات إوًمقاء، ًمالًمؽائل، صـ )2)

 (.620-1/601( اكظر: اًمشػا سمتعريػ طمؼقق اعمصطػك،  ًمؾؼاِض قمقاض )1)

 (، وصححف، وواومؼف إًمباين.1121اًمؽممذي )(، و3111( صحقح: رواه أسمق داود )1)

 (.31( اكظر: اًمتحػة اًمعراىمقة، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة، صـ )3)

 (.121-22/122اًمػتاوى، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ) ( اكظر: جمؿقع1)
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مـ اًمعؾامء أن يمرامات إوًمقاء معجزات ًمألكبقاء؛ ٕن اًمقزم وذيمر همػم واطمد 

  .إكام كال ذًمؽ سمؼميمة متاسمعتف ًمـبقف، وصمقاب إيامكف

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
  أن ًمألوًمقاء واًمصاحللم مؽاكة قمـد اهلل ز ٕطمد أن ، وهذه اعمؽاكة ٓ دمقِّ

 .يدقمقهؿ مـ دون اهلل 

                                 
 (.1/100( اكظر: اًمبداية واًمـفاية، ٓسمـ يمثػم )2)
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 رشك املخأخريَ []رشك األوىني أخف ٌَ 

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

هق افؼُك افذي  «آظتؼاَد »ؾنذا ظرؾَت أن هذا افذي ُيسؿقِف ادؼـقَن دم زماكـا 

افـاس ظؾقف، ؾاظؾؿ أن رشَك إوفغ أخػُّ مـ  ُأكزَل ؾقف افؼرآُن، وؿاتَؾ رشقُل اهلل 

 رشك أهِؾ وؿتِـا بلمريـ:

أن إوفغ ٓ يؼـقَن وٓ يدظقَن ادالئؽَة أو إوفقاَء أو إوثاَن مع  أحدٍْا/

ـَ هلل، ـام ؿال تعاػ:  ٿ ٿ )اهلل إٓ دم افرخاء، وأما دم افشدِة ؾُقخؾِصقَن افدي

(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وؿال تعاػ: 

 (   ٿ ٿٺ ٺ ٿ ٿ 

﮺ )وؿال تعاػ:  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

(   ﮻

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )وؿقفف: 

(   ۓ ۓ ﮲ ﮳

(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)وؿقفف: 

ؾؿـ ؾِفَؿ هذه ادسلفة افتل وضحَفا اهلل دم ـتابِف؛ وهل أن ادؼـغ افذيـ ؿاتؾفؿ 

يدظقَن اهلل، ويدظقَن ؽَرُه دم افرخاء، وأما دم افرضاء وافشدِة ؾال  رشقُل اهلل 

يدظقَن إٓ اهللَ وحدُه ٓ رشيَؽ فُف، ويـسقَن شاَدُتؿ، وتبَغ فُف افػرُق بغ رشِك أهِؾ 

إوفَغ، وفؽـ أيـ مـ يػفُؿ ؿؾُبُف هذِه ادسلفِة ؾفاًم راشًخا ؟ واهلل  زماكِـا ورشكِ 
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 ادستعاُن.

أن إوفَغ يدظقَن مع اهلل أكاًشا ُمؼربَغ ظـَد اهللِ؛ إما كبًقا وإما  األمر اثلاين/

مالئؽًة، أو يدظقَن أحجاًرا، وأصجاًرا ُمطقعَة هلل تعاػ فقسْت بعاصقٍة، وأهُؾ زماكِـَا 

يدظقَن مع اهلل أكاًشا مـ أؾسؼ افـاِس، وافذيـ يدظقهَنُؿ هؿ افذيـ حيؽقَن ظـفؿ 

، وترِك افصالِة، وؽر ذفؽ، وافذي يعتؼُد دم افصافِح، افػجقر مـ افزكا، وافرسؿة

وافذي ٓ يعيص  مثؾ اخلشِب واحلجِر  أهقُن ممـ يعتؼٌد ؾقؿـ ُيشاهُد ؾسُؼُف وؾساُده 

 ويشفُد بِف.

ًٓ  إذا حتؼؼَت أن افذيـ ؿاتَؾُفؿ رشقُل اهللِ  ا مـ  ؛أصحُّ ظؼق ـً وأخُػ رش

ا ظذ ما ذـركا وهل مـ أظظِؿ ُصَبِفِفْؿ ؾلصِغ همٓء، ؾاظؾْؿ أن هلمِٓء صبفًة يقِرُدوهَن 

 شؿعَؽ جلقاهِبا.

 .......................................  الشــرح....................................... 

هق  «آظتؼاَد »ؾنذا ظرؾَت أن هذا افذي ُيسؿقِف ادؼـقَن دم زماكـا »ؿــقفـــف: 

افـاس ظؾقف، ؾاظؾؿ أن رشَك  افؼُك افذي ُأكزَل ؾقف افؼرآُن، وؿاتَؾ رشقُل اهلل 

أي إذا شمبلم ًمؽ طمؼقؼة رشك أهؾ  :.....« إوفغ أخػُّ مـ رشك أهِؾ وؿتِـا بلمريـ

اعمنميمقن قمؾقف،  زماكـا، وهق اًمنمك اًمذي أكزل اهلل ومقف اًمؼرآن، وىماشمؾ اًمرؾمقل 

 ش أظمػ مـ رشك منمك أهؾ هذا اًمزمان سملمريـ:وماقمؾؿ أن رشك منميمل ىمري

أن منميمل ىمريش يماكقا ينميمقن ذم اًمرظماء ومؼط، وخيؾصقن اًمعبادة هلل  إول:

 .ذم اًمشدة، أما منميمق هذا اًمزمان، ومنميمفؿ دائؿ ذم اًمرظماء، واًمرضاء 

سمعاصلم، أما منميمق  اأن منميمل ىمريش يدقمقن أكاؾما مطقعلم هلل ًمقسق افثاين:

هذا اًمزمان، ومقدقمقن أكاؾما مـ أومسؼ اًمـاس، وهؿ حيؽقن قمـفؿ اًمػجقر مـ اًمزكا، 

 واًمرسىمة، وشمرك اًمصالة، وكحقه.
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 واعمراد سماًمطاقمة هـا: اًمطاقمة اًمؽقكقة اًمتل ٓ خيرج قمـفا أطمد.

ومـ اقمتؼد ذم صاًمح، أو ظمشب، أو طمجر ٓ يعيص أهقن قمـد اهلل ممـ يعتؼد ذم 

 هد ومسؼف، وومساده.وماؾمؼ يشا

ًٓ  إذا حتؼؼَت أن افذيـ ؿاتَؾُفؿ رشقُل اهللِ »ؿــقفـــف:  وأخُػ  ؛أصحُّ ظؼق

ا مـ همٓء ـً  هلل ذم اًمشدة. نٕهنؿ يؾجمو«: رش

ؾاظؾْؿ أن هلمِٓء صبفًة يقِرُدوهَنا ظذ ما ذـركا وهل مـ أظظِؿ »ؿــقفـــف: 

 قمغم آهتامم سماًمشبفة اًمتاًمقة؛ اقمظؿفا.هذا ومقف طمث «: ُصَبِفِفْؿ ؾلصِغ شؿعَؽ جلقاهِبا
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 ] الظتٓث احلاديث عرشة [

ٔحدون، مػدكٔن ةاىلرآن، مؤٌِٔن ] نيف جتعئُِا ٌرو الهفار، وحنَ م
 [ ةابلعد، مؤدون ليفرائؼ

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

وهل أهنْؿ يؼقفقَن: إن افذيـ كزَل ؾقفُؿ افؼرآُن ٓ يشفدوَن أن ٓ إفف إٓ اهلل، 

ـُ ويؽذبقَن افرشقَل  ، ويـؽروَن افبعَث، ويؽذبقَن افؼرآَن وجيعؾقَكُف شحًرا، وكح

ـُ بافبعِث،  كشفُد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رشقل اهلُل، وكصدُق افؼرآَن، وكمم

 جتعؾقَكـا مثَؾ أوفئَؽ؟وكصع وكصقُم، ؾؽقَػ 

َق رشقَل اهلل  دم  ؾاجلقاب: أَكُف ٓ خالَف بغ افعؾامِء ـؾِّفؿ أن افرجَؾ إذا صد 

ـَ ببعِض افؼرآِن  يشٍء، وـذَبُف دم يشٍء أكُف ـاؾٌر مل َيدخْؾ دم اإلشالِم، وـذفَؽ إذا آم

ـْ أؿر بافتقحقِد، وجحَد وجقَب افصالِة، أو أؿَر بافت قحقِد وجحَد بعضُف؛ ـؿ

ِف وجحد وجقب افصقِم، أو أؿَر هبذا  وافصالِة، وجحَد وجقَب افزـاِة أو أؿر  هبذا ـؾِّ

، ودا مل يـؼْد أكاٌس دم زمـ افـبل  ، ـؾف وجحَد وجقب احلجِّ أكزل اهلل دم  فؾحجِّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  )حؼفؿ: 

ِف وجحَد ، (   ﮼ ﮽ ؾِّ ـُ ، افبعَث ـػر باإلمجاعِ  ومـ أؿَر هبذا 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وحَؾ دُمُف وماُفُف؛ ـام ؿال تعاػ: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ

 

ؾنذا ـان اهلل ؿْد رصَح دم ـتابِف أن مـ آمـ ببعض وـػر ببعض ؾفَق افؽاؾُر حؼَا 
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افشبفة ، وهل افتل ذـرَها بعُض أهِؾ إحساِء دم وأكُف يستحُؼ ما ذـر؛ زافت هذه 

 ـتابِف افذي أرشَؾ إفقـا.

ويؼاُل أيًضا: إن ــَت تؼُر أن مـ صدَق افرشقَل دم ـِؾ يشٍء وجحَد وجقَب 

وـذفؽ إذا أؿَر بؽِؾ يشٍء إٓ افبعَث،  افصالِة، أكف ـاؾٌر حالٌل افدِم باإلمجاِع،

صدق بذفؽ ـؾف ٓ ختتؾػ ادذاهب ؾقف، وـذفَؽ فق جحَد وجقَب صقِم رمضاَن، و

  ؾؿعؾقٌم أن افتقحقَد هق أظظُؿ ؾريضٍة جاء هبا افـبل  وؿْد كطَؼ بف افؼرآن ـام ؿدمـا؛

واحلِج، ؾؽقَػ إذا جحَد اإلكساُن صقًئا مـ  وافصقِم   افزـاةِ و هق أظظُؿ مـ افصالِة و

ذا جحَد افتقحقَد افذي هق هذِه إمقِر ـػَر، وفق ظؿَؾ بؽِؾ ما جاَء بف افرشقُل، وإ

ـُ افرشِؾ ـؾِفؿ ٓ يؽػُر ؟!  !!شبحاَن اهلل ! ما أظجَب هذا اجلفَؾ  دي

 ؿاتؾقا بـل حـقػة، وؿد أشؾؿقا مع ويؼاُل: أيًضا همٓء أصحاُب رشقِل اهلل 

 ويصؾقَن.  وهؿ يشفدوَن أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رشقُل اهلل، ويمذكقَن، ،افـبل 

ؿؾـا: هذا هق ادطؾقُب؛ إذا ـان مـ رؾَع  ،إهنْؿ يؼقفقَن: إن مسقؾؿة كبلٌ  ؾنن ؿاَل:

ـػَر، وحَؾ ماُفف ودُمف، ومل تـػعف افشفاَدتاِن، وٓ افصالُة،  رجاًل إػ رتبِة افـبِل 

ؾؽقَػ بؿـ رؾَع صؿساَن أو يقشَػ، أو صحابًقا، أو كبًقا، إػ مرتبة جباِر افسؿقاِت 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ )ما أظظَؿ صلَكُف  وإرِض ؟! شبحان اهلل

 (   ﮲

ظقن اإلشالَم،  ويؼاُل أيًضا: افذيـ حرؿُفْؿ ظعُّ  بـ أيب ضافٍب بافـار، ـُؾفؿ يد 

مثَؾ  ، وتعؾؿقا افعؾَؿ مـ افصحابِة، وفؽـ اظتؼدوا دم ظعي وهؿ مـ أصحاِب ظع 

 آظتؼاِد دم يقشَػ وصؿساَن وأمثاهلام، ؾؽقَػ أمجَع افصحابُة ظذ ؿتؾِفؿ وـػِرهؿ؟

أتظـقَن أن افصحابَة يؽػروَن ادسؾؿَغ ؟ أم تظـقَن أن آظتؼاَد دم تاٍج وأمثافِف ٓ 

، وآظتؼاَد دم ظٍع بـ أيب ضافٍب ُيؽػُر ؟  يرضُّ

 



 77  كشف الشبوات

ؾؽقا ادغرَب ومَك دم زماِن بـل افعباِس، ويؼاُل: أيًضا: بـق ظبقد ٍ افؼداِح افذي م

وأن حمؿًدا رشقُل اهلل ويّدظقَن اإلشالَم ويصؾقن  ،ـؾُّفؿ يشفدوَن أن ٓ إفف إٓ اهلل

ـُ ؾقِف، أمجَع افعؾامُء  ؛اجلؿعَة واجلامظةَ  ؾؾام اطفروا خمافػَة افؼيعِة دم أصقاَء دون ما كح

ٍب، وؽزاُهُؿ ادسؾؿقَن حتك اشتـؼذوا ما ظذ ـػِرهْؿ وؿتاهِلؿ، وأن بالَدهؿ بالُد حر

 بليدهيْؿ مـ بؾداِن ادسؾؿَغ.

ويؼاُل أيًضا: إذا ـان َإوفقَن مل يؽػروا إٓ ٕهنؿ مجعقا بَغ افؼِك وتؽذيَب 

افرشقِل وافؼرآن، وإكؽار افبعِث، وؽر ذفَؽ، ؾام معـك افباِب افذي ذـَر افعؾامُء دم 

هق ادسؾُؿ افذي يؽػُر بعد إشالِمِف ؟ ثؿ ذـروا ، و«باب حؽؿ ادرتد»ـّؾ مذهب 

ُر وحيؾُّ دَم افرجِؾ وماَفف، حتك إهنؿ ذـروا أصقاَء يسرًة ظـد  أكقاًظا؛ ـؾُّ كقع مـفا ُيَؽػِّ

مـ ؾعؾفا؛ مثَؾ ـؾؿٍة يذـُرها بؾساكِف دون ؿؾبِف، أو ـؾؿِة يذـُرها ظذ وجِف ادزاِح 

 وافؾعِب.

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) ؾقفْؿ: ويؼاُل أيًضا: افذيـ ؿاَل اهلل

أما شؿعَت اهلل ـػَرهؿ بؽؾؿة مع ـقهنؿ  (   ٹ ٹ ٹ ٹ

دم زمـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ جُياهدون مَعف، وُيصؾقَن معف، ويزـقَن، وحيجقَن، 

ژ ڑ ڑ ک ک  ) :وـذفَؽ افذيـ ؿاَل اهلل ؾقفؿ، ويقحدوَن ؟!

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک

، ؾفمِٓء افذيـ رصَح (   ڻں ں ڻ ڻ ڻ 

دم ؽزوِة تبقَك، ؿافقا ـؾؿًة ذـروا  وهؿ مع رشقِل اهلل ، اهلل أهنؿ ـػروا بعَد إيامهنؿ

أهنؿ ؿافقها ظذ وجِف ادزاِح، ؾتلمْؾ هذِه افشبفِة؛ وهل ؿقهُلؿ: ُتؽػروَن مـ ادسؾؿَغ 

مقَن، ثؿ تلمْؾ جقاهَبا؛ ؾنكُف مـ أكػِع أكاًشا يشفدوَن أن ٓ إفف إٓ اهلل ويصؾقَن، ويصق

 ما دم هذه إوراِق.
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ومـ افدفقِؾ ظذ ذفَؽ أيًضا: ما حؽك اهلل ظـ بـل إرسائقَؾ مع إشالِمِفؿ 

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وظؾِؿفؿ، وصالِحفؿ أهنؿ ؿافقا دقشك: 

ؾحؾَػ  ،«اْجَعْؾ َفـَا َذاَت َأْكَقاطٍ »وؿقل أكاٍس مـ افصحابِة: 

 .(   ٺ ٺ ٺ)أن هذا مثُؾ ؿقِل بـل إرسائقَؾ  رشقل اهلل 

 .......................................  الشــرح....................................... 

وهل أهنْؿ يؼقفقَن: إن افذيـ كزَل ؾقفُؿ افؼرآُن ٓ يشفدوَن أن ٓ إفف »ؿــقفـــف: 

، ويـؽروَن افبعَث، ويؽذبقَن افؼرآَن وجيعؾقَكُف شحًرا، إٓ اهلل، ويؽذبقَن افرشقَل 

ـُ  ـُ كشفُد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رشقل اهللُ، وكصدُق افؼرآَن، وكمم وكح

أي يمقػ دمعؾقكـا مثؾ «: جتعؾقَكـا مثَؾ أوفئَؽ؟وكصع وكصقُم، ؾؽقَػ  بافبعِث،

، وهؿ ٓ يشفدون أن ٓ إًمف إٓ اهلل، ويؽذسمقن اًمؽػار اًمذيـ كزل ومقفؿ اًمؼرآن

ـُ كشفُد أن  اًمرؾمقل ، ويـؽروَن اًمبعَث، ويؽذسمقَن اًمؼرآَن وَيعؾقَكُف ؾمحًرا، وكح

ـُ  وكصكم  سماًمبعِث،ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رؾمقل اهللُ، وكصدُق اًمؼرآَن، وكمم

 ؟.وكصقمُ 

 وهذه اًمشبفة أرؾمؾفا إمم اعمصـػ رمحف اهلل سمعض أهؾ إطمساء.

 وىمد أضماب اعمصـػ رمحف اهلل قمـ هذه اًمشبفة سمثامكقة أضمقسمة.

َق »ؿــقفـــف:  ؾاجلقاب: أَكُف ٓ خالَف بغ افعؾامِء ـؾِّفؿ أن افرجَؾ إذا صد 

ـَ  ـاؾٌر مل َيدخْؾ دم اإلشالِم،دم يشٍء، وـذَبُف دم يشٍء أكُف  رشقَل اهلل  وـذفَؽ إذا آم

ـْ أؿر بافتقحقِد، وجحَد وجقَب افصالِة، أو أؿَر  ببعِض افؼرآِن وجحَد بعضُف؛ ـؿ

ِف وجحد وجقب افصقِم،  بافتقحقِد وافصالِة، وجحَد وجقَب افزـاِة أو أؿر  هبذا ـؾِّ

                                 
أمحد (، و22212(، وىمال طمسـ صحقح، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )1280( صحقح: رواه اًمؽممذي )2)

 (، وصححف إًمباين.12810)
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، ودا مل يـؼْد أكاٌس  ، دم زمـ افـبل أو أؿَر هبذا ـؾف وجحَد وجقب احلجِّ أكزل  فؾحجِّ

﮺  )اهلل دم حؼفؿ:  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

ِف وجحَد افبعَث ـػر ، (   ﮻ ﮼ ﮽ ؾِّ ـُ ومـ أؿَر هبذا 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )وحَؾ دُمُف وماُفُف؛ ـام ؿال تعاػ: ، باإلمجاعِ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ؾنذا ـان اهلل ؿْد رصَح دم ـتابِف أن مـ آمـ (   ک ک ک

ببعض وـػر ببعض ؾفَق افؽاؾُر حؼَا وأكُف يستحُؼ ما ذـر؛ زافت هذه افشبفة ، وهل 

قمـ  اجلقاب إولهذا «: افتل ذـرَها بعُض أهِؾ إحساِء دم ـتابِف افذي أرشَؾ إفقـا

ق اًمرؾمقل  سمف  هذه اًمشبفة، وهق أن اًمعؾامء أمجعقا قمغم أن مـ صدَّ ذم يشء، ويمذَّ

 ذم يشء، ومفق يماومر مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم.

ويمذًمؽ مـ آمـ سمبعض اًمؼرآن، ويمػر سمبعض، ومفق يماومر، سمؾ مـ أىمرَّ سمجؿقع 

اًمديـ، ويمػر سمػريضة واطمدة يماًمصالة، أو اًمصقم، أو اًمبعث، وكحقه، ومفق يماومر 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )يمام ىمال شمعامم:  اع،سماإلمج

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڌ ڎ ڎ

. 

ضمحد  أن مـأئؿة اإلؾمالم و ، اشمػؼ اًمصحاسمةىمال ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة: 

وصقام ؿمفر  ،وضمقب سمعض اًمقاضمبات اًمظاهرة اعمتقاشمرة: يماًمصؾقات اخلؿس

                                 
 ( هذا ًمقس قمؾقف دًمقؾ.2)
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أو ضمحد حتريؿ سمعض اعمحرمات اًمظاهرة اعمتقاشمرة:  ،وطمج اًمبقت اًمعتقؼ ،رمضان

أو ضمحد طمؾ سمعض  ،وهمػم ذًمؽ ،واًمزكا ،واعمقرس ،واخلؿر ،واًمظؾؿ ،يماًمػقاطمش

ومنن  ،ومفق يماومر مرشمد يستتاب ،واًمـؽاح ،واًمؾحؿ ،اعمباطمات اًمظاهرة اعمتقاشمرة: يماخلبز

 .شماب وإٓ ىمتؾ

ــَت تؼُر أن مـ صدَق افرشقَل دم ـِؾ يشٍء وجحَد ويؼاُل أيًضا: إن »ؿــقفـــف: 

وـذفؽ إذا أؿَر بؽِؾ يشٍء إٓ افبعَث،  وجقَب افصالِة، أكف ـاؾٌر حالٌل افدِم باإلمجاِع،

وـذفَؽ فق جحَد وجقَب صقِم رمضاَن، وصدق بذفؽ ـؾف ٓ ختتؾػ ادذاهب ؾقف، 

  أظظُؿ ؾريضٍة جاء هبا افـبل ؾؿعؾقٌم أن افتقحقَد هق  وؿْد كطَؼ بف افؼرآن ـام ؿدمـا؛

واحلِج، ؾؽقَػ إذا جحَد اإلكساُن صقًئا مـ  وافصقِم   افزـاةِ و هق أظظُؿ مـ افصالِة و

هذِه إمقِر ـػَر، وفق ظؿَؾ بؽِؾ ما جاَء بف افرشقُل، وإذا جحَد افتقحقَد افذي هق 

ـُ افرشِؾ ـؾِفؿ ٓ يؽػُر ؟! اجلقاب هذا «: !!شبحاَن اهلل ! ما أظجَب هذا اجلفَؾ  دي

قمـ هذه اًمشبفة، وهق أن اًمتقطمقد أقمظؿ اًمػرائض، وهق أقمظؿ مـ اًمصالة، افثاين 

واًمصقم، واحلج، ومؽقػ يؽػر مـ ضمحد أطمد هذه اًمػرائض، وٓ يؽػر مـ ضمحد 

 اًمصالة؟!، وهذا ذم هماية اًمعجب.

ؿاتؾقا بـل حـقػة، وؿد  ويؼاُل: أيًضا همٓء أصحاُب رشقِل اهلل »ؿــقفـــف: 

 وهؿ يشفدوَن أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رشقُل اهلل، ويمذكقَن، ،افـبل  أشؾؿقا مع

ؿؾـا: هذا هق ادطؾقُب؛ إذا ـان  ،ؾنن ؿاَل: إهنْؿ يؼقفقَن: إن مسقؾؿة كبلٌ ، ويصؾقنَ 

ـػَر، وحَؾ ماُفف ودُمف، ومل تـػعف افشفاَدتاِن، وٓ  مـ رؾَع رجاًل إػ رتبِة افـبِل 

افصالُة، ؾؽقَػ بؿـ رؾَع صؿساَن أو يقشَػ، أو صحابًقا، أو كبًقا، إػ مرتبة جباِر 

ھ ھ ے ے ۓ )افسؿقاِت وإرِض؟! شبحان اهلل ما أظظَؿ صلَكُف 

                                 
 (.22/301( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)
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 قمـ هذه اًمشبفة، وهق أن اًمصحاسمة  اجلقاب افثافثهذا «: (ۓ ﮲

أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمؿًدا طمـقػقة، واؾمتحؾقا دماءهؿ مع أهنؿ يشفدون ىماشمؾقا سمـل 

 ؛ ٕهنؿ ضمحدوا سمعض اًمػرائض.رؾمقُل اهلل، ويمذكقَن، ويصؾقنَ 

 إن سمـل طمـقػة يمػروا؛ ٕضمؾ أهنؿ اقمتؼدوا ذم مسقؾؿة اًمـبقة. ؾنن ؿقؾ:

سملن مـ رومع رضمال إمم درضمة اًمـبقة يمػر، ومؽقػ سمؿـ رومع رضمال  أجقب:

 .يمققؾمػ، وؿمؿسان، أو صحاسمقا، أو كبقا إمم مرشمبة ضمبار اًمساموات وإرض 

ظقن  ويؼاُل أيًضا: افذيـ حرؿُفْؿ ظعُّ »ؿــقفـــف:  بـ أيب ضافٍب بافـار، ـُؾفؿ يد 

صحابِة، وفؽـ اظتؼدوا ، وتعؾؿقا افعؾَؿ مـ افاإلشالَم، وهؿ مـ أصحاِب ظع 

مثَؾ آظتؼاِد دم يقشَػ وصؿساَن وأمثاهلام، ؾؽقَػ أمجَع افصحابُة ظذ ؿتؾِفؿ  دم ظعي 

أتظـقَن أن افصحابَة يؽػروَن ادسؾؿَغ ؟ أم تظـقَن أن آظتؼاَد دم تاٍج  وـػِرهؿ؟

، وآظتؼاَد دم ظٍع بـ أيب ضافٍب ُيؽػُر ؟ قمـ  اجلقاب افرابعهذا «: وأمثافِف ٓ يرضُّ

 أمجعقا قمغم شمؽػػم، وىمتؾ مـ اقمتؼد ذم قمكم  هذه اًمشبفة، وهق أن اًمصحاسمة 

يمققؾمػ،  إًمقهقة، وهؿ يدقمقن اإلؾمالم، ومؽقػ سمؿـ اقمتؼد ذم رضمؾ دون قمكم 

 وؿمؿسان، وأمثاهلام؟!

 ومفؾ اًمصحاسمة يؽػرون اعمسؾؿلم؟

 يرض، وآقمتؼاد ذم همػمه ٓ يرض؟ وهؾ آقمتؼاد ذم قمكم 

ويؼاُل: أيًضا: بـق ظبقد ٍ افؼداِح افذي مؾؽقا ادغرَب ومَك دم زماِن »ؿــقفـــف: 

وأن حمؿًدا رشقُل اهلل ويّدظقَن  ،بـل افعباِس، ـؾُّفؿ يشفدوَن أن ٓ إفف إٓ اهلل

ـُ  ؛اإلشالَم ويصؾقن اجلؿعَة واجلامظةَ  ؾؾام اطفروا خمافػَة افؼيعِة دم أصقاَء دون ما كح

افعؾامُء ظذ ـػِرهْؿ وؿتاهِلؿ، وأن بالَدهؿ بالُد حرٍب، وؽزاُهُؿ ادسؾؿقَن  ؾقِف، أمجعَ 

قمـ هذه  اجلقاب اخلامسهذا «: حتك اشتـؼذوا ما بليدهيْؿ مـ بؾداِن ادسؾؿغَ 
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اًمشبفة، وهق أن اًمعؾامء أمجعقا قمغم شمؽػػم، وىمتؾ سمـل قمبقد، وهؿ اعمـسقسمقن إمم 

ف إٓ اهلل، وأن حمؿًدا رؾمقُل اهلل ويّدقمقَن أن ٓ إًماًمػاـمؿقلم، مع أهنؿ يشفدون 

 ؛ ٕهنؿ ضمحدوا سمعض اًمػرائض.اإلؾمالَم ويصؾقن اجلؿعَة واجلامقمةَ 

قَمْقـّل:  أمجع اًمعؾامء سماًمَؼػْموان قمغم أّن طمال سمـل قُمَبْقد طمال »ىمال يقؾمػ اًمرُّ

 .«اعمرشمّديـ واًمّزكادىمة، عما أفمفروا ِمـ ظمالف اًمنّميعة

ويؼاُل أيًضا: إذا ـان َإوفقَن مل يؽػروا إٓ ٕهنؿ مجعقا بَغ افؼِك »ؿــقفـــف: 

وتؽذيَب افرشقِل وافؼرآن، وإكؽار افبعِث، وؽر ذفَؽ، ؾام معـك افباِب افذي ذـَر 

، وهق ادسؾُؿ افذي يؽػُر بعد إشالِمِف ؟ ثؿ «باب حؽؿ ادرتد»افعؾامُء دم ـّؾ مذهب 

ُر وحيؾُّ دَم افرجِؾ وماَفف، حتك إهنؿ ذـروا أصقاَء ذـروا أكقاًظا؛ ـؾُّ كقع مـفا  ُيَؽػِّ

يسرًة ظـد مـ ؾعؾفا؛ مثَؾ ـؾؿٍة يذـُرها بؾساكِف دون ؿؾبِف، أو ـؾؿِة يذـُرها ظذ وجِف 

قمـ هذه اًمشبفة، وهق أكف ٓ يشؽمط ذم  اجلقاب افسادسهذا «: ادزاِح وافؾعِب 

ؿمقئا يمػر، وهلذا ذيمر اًمعؾامء ذم سماب اًمتؽػػم ومعؾ مجقع اعمؽػرات، سمؾ مـ ومعؾ مـفا 

 أكقاع اعمؽػرات، وأن مـ ومعؾ كققما مـفا يمػر.« طمؽؿ اعمرشمد»

ومـ ذًمؽ ىمد يتؽؾؿ سماًمؽؾؿة قمـ ىمصد، أو يذيمرها قمغم وضمف اعمزاح واًمؾعب 

 ومقؽػر.

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ وم سمِاًمَؽؾَِؿِة، َما إِنَّ اًمَعْبَد ًَمَقَتَؽؾَُّؿ »َيُؼقُل:  ، ؾَمِؿَع َرؾُمقَل اهللَِّ  َع

ِق  ُ ومِقَفا، َيِزلُّ هِبَا ذِم اًمـَّاِر َأسْمَعَد مِمَّا سَملْمَ اعَمنْمِ  .«َيَتَبلمَّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )ويؼاُل أيًضا: افذيـ ؿاَل اهلل ؾقفْؿ: »ؿــقفـــف: 

أما شؿعَت اهلل ـػَرهؿ بؽؾؿة  (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

                                 
 (.18/121( اكظر: شماريخ اإلؾمالم، ًمؾذهبل )2)

 (.1188(، ومسؾؿ )6300( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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وشؾؿ جُياهدون مَعف، وُيصؾقَن معف، ويزـقَن، مع ـقهنؿ دم زمـ افـبل صذ اهلل ظؾقف 

ژ ڑ ڑ ک  ) :وـذفَؽ افذيـ ؿاَل اهلل ؾقفؿ، وحيجقَن، ويقحدوَن ؟!

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک

، ؾفمِٓء افذيـ رصَح (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ـؾؿًة ذـروا دم ؽزوِة تبقَك، ؿافقا  وهؿ مع رشقِل اهلل ، اهلل أهنؿ ـػروا بعَد إيامهنؿ

أهنؿ ؿافقها ظذ وجِف ادزاِح، ؾتلمْؾ هذِه افشبفِة؛ وهل ؿقهُلؿ: ُتؽػروَن مـ ادسؾؿَغ 

أكاًشا يشفدوَن أن ٓ إفف إٓ اهلل ويصؾقَن، ويصقمقَن، ثؿ تلمْؾ جقاهَبا؛ ؾنكُف مـ أكػِع 

ر مـ  قمـ هذه اًمشبفة، وهق  أن اهلل  اجلقاب افسابعهذا «: ما دم هذه إوراِق  يمػَّ

مع يمقهنؿ َياهدون  ، أو سماًمؼرآن، أو سملصحاب اًمرؾمقل اؾمتفزأ سمف، أو سمرؾمقًمف 

 ، ويصؾقن معف، ويمدون ؾمائر اًمػرائض.مع اًمـبل 

گ گ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) ىمال اهلل شمعامم:

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .(   ڻ ڻ

 ومتدسمر هذه اًمشبفة، وضمقاهبا، ومنهنا أكػع ما ذم هذا اًمؽتاب. 

ومـ افدفقِؾ ظذ ذفَؽ أيًضا: ما حؽك اهلل ظـ بـل إرسائقَؾ مع »ؿــقفـــف: 

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )إشالِمِفؿ وظؾِؿفؿ، وصالِحفؿ أهنؿ ؿافقا دقشك: 

ؾحؾَػ رشقل  ،«َأْكَقاطٍ اْجَعْؾ َفـَا َذاَت »وؿقل أكاٍس مـ افصحابِة: 

قمـ  اجلقاب افثامـهذا «: (ٺ ٺ ٺ)أن هذا مثُؾ ؿقِل بـل إرسائقَؾ  اهلل 

ؿمبَّف اًمذيـ ىماًمقا: اضمعؾ ًمـا ؿمجرة كتؼمك هبا سمؼقم  هذه اًمشبفة، وهق أن اًمـبل 

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) اًمذيـ ىماًمقا: مقؾمك 
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ْقثِلِّ  ـْ َأِِب َواىِمٍد اًمؾَّ عَمَّا ظَمَرَج إمَِم طُمـلَْمٍ َمرَّ سمَِشَجَرٍة  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  قَم

يملَِم ُيَؼاُل هَلَا: َذاُت َأْكَقاٍط ُيَعؾُِّؼقَن قَمَؾْقَفا َأؾْمؾَِحَتُفْؿ، وَمَؼاًُمقا: َيا َرؾُمقَل اهللَِّ،  ًمِْؾُؿنْمِ

ؾُمْبَحاَن اهللَِّ َهَذا يَماَم ىَماَل »: اًمـَّبِلُّ  اضْمَعْؾ ًَمـَا َذاَت َأْكَقاٍط يَماَم هَلُْؿ َذاُت َأْكَقاٍط، وَمَؼاَل 

ِذي َكْػيِس سمَِقِدِه (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )ىَمْقُم ُمقؾَمك  َواًمَّ

ـْ يَماَن ىَمْبَؾُؽؿْ  َـّ ؾُمـََّة َم يَمُب  .«ًَمؽَمْ

هل اؾمؿ ؿمجرة سمعقـفا يماكت ًمؾؿنميملم يـقـمقن هبا ؾمالطمفؿ: أي : ذات أكقاط

 ويعؽػقن طمقهلا، ومسلًمقه أن َيعؾ هلؿ مثؾفا، ومـفاهؿ قمـ ذًمؽ.يعؾؼقكف هبا، 

 .وأكقاط: مجع كقط، وهق مصدر ؾمؿل سمف اعمـقط

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/ 
ق اًمرؾمقل   .2 سمف ذم يشء، ومفق  أمجع اًمعؾامء قمغم أن مـ صدَّ ذم يشء، ويمذَّ

يماومر مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم، ومـ أىمرَّ سمجؿقع اًمديـ، ويمػر سمػريضة واطمدة 

 يماًمصالة، أو اًمصقم، أو اًمبعث، وكحقه، ومفق يماومر سماإلمجاع.

اًمتقطمقد أقمظؿ اًمػرائض، وهق أقمظؿ مـ اًمصالة، واًمصقم، واحلج، ومؽقػ   .1

د اًمصالة؟!، وهذا يؽػر مـ ضمحد أطمد هذه اًمػرائض، وٓ يؽػر مـ ضمح

 ذم هماية اًمعجب.

أن ٓ سمـل طمـقػقة، واؾمتحؾقا دماءهؿ مع أهنؿ يشفدون  ىماشمؾ اًمصحاسمة   .1

؛ ٕهنؿ ضمحدوا سمعض إًمف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رؾمقُل اهلل، ويمذكقَن، ويصؾقنَ 

 اًمػرائض.

إًمقهقة،  أمجعقا قمغم شمؽػػم، وىمتؾ مـ اقمتؼد ذم قمكم  أمجع اًمصحاسمة  .4

                                 
(، وأمحد 22212(، وىمال طمسـ صحقح، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )1280صحقح: رواه اًمؽممذي ) (2)

 (، وصححف إًمباين.12810)

 (.1/218( اكظر: اًمـفاية ذم همريب احلديث )1)
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يمققؾمػ،  ؾمالم، ومؽقػ سمؿـ اقمتؼد ذم رضمؾ دون قمكم وهؿ يدقمقن اإل

 وؿمؿسان، وأمثاهلام؟!

أمجع اًمعؾامء قمغم شمؽػػم، وىمتؾ سمـل قمبقد، وهؿ اعمـسقسمقن إمم اًمػاـمؿقلم، مع  .1

أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمؿًدا رؾمقُل اهلل ويّدقمقَن اإلؾمالَم أهنؿ يشفدون 

 ض.؛ ٕهنؿ ضمحدوا سمعض اًمػرائويصؾقن اجلؿعَة واجلامقمةَ 

ٓ يشؽمط ذم اًمتؽػػم ومعؾ مجقع اعمؽػرات، سمؾ مـ ومعؾ مـفا ؿمقئا يمػر،   .6

أكقاع اعمؽػرات، وأن مـ ومعؾ كققما « طمؽؿ اعمرشمد»وهلذا ذيمر اًمعؾامء ذم سماب 

 مـفا يمػر.

ر اهلل   .0 ، أو سماًمؼرآن، أو سملصحاب مـ اؾمتفزأ سمف، أو سمرؾمقًمف  يمػَّ

، ويصؾقن معف، ويمدون ؾمائر مع يمقهنؿ َياهدون مع اًمـبل  اًمرؾمقل 

 اًمػرائض. 

 مقؾمك اًمذيـ ىماًمقا: اضمعؾ ًمـا ؿمجرة كتؼمك هبا سمؼقم  ؿمبَّف اًمـبل   .8

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) اًمذيـ ىماًمقا:
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 ]الظتٓث اثلاُيث عرشة [ 

 لً يكفروا ةذلم [ ، وأغحاب الرشٔل ]أغحاب مٔىس  

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـْ فؾؿؼـغ صبفٌة ُيدفقَن هبا ظـَد هذه افؼصِة؛ وهَل أهنؿ يؼقفقَن: إن بـل  وفؽ

ـَ شلفقا افـبل  أن جيعَؾ هلْؿ ذاَت »إرسائقَؾ مل يؽػروا بذفَؽ، وـذفَؽ افذي

 .«أكقاطٍ 

مل  قا، وـذفَؽ افذيـ شلفقا افـبل ؾاجلقاُب أن كؼقَل: إن بـل إرسائقَؾ ملْ يػعؾ

 فق ؾعؾقا ذفَؽ فؽػروا؛ وـذفؽ ٓ خالَف  يػعؾقا ذفؽ، وٓ خالَف أن بـل إرسائقَؾ 

فق مل يطقعقُه، واختذوا ذاَت أكقاٍط بعَد هنقِف فؽػروا؛ وهذا   هناُهؿ افـبلُّ   دم أن افذيـ

 هق ادطؾقُب.

ـَ هذِه افؼصَة تػقُد: أن ادسؾَؿ  بؾ  وهق ٓ  ،افعاملَ  ؿد يؼُع دم أكقاٍع مـ افؼكِ وفؽ

 يدري ظـفا.

ؾتػقُد: افتعؾَؿ وافتحرَز، ومعرؾَة أن ؿقَل اجلاهِؾ: افتقحقَد ؾفؿـاُه، أن هذا مـ 

ْػٍر،  ـُ أـِز اجلفِؾ ومؽائِد افشقطاِن، وتػقُد أيًضا: أن ادسؾَؿ ادجتفَد إذا تؽؾَؿ بؽالِم 

مـ شاظتِف أكف ٓ يؽػُر ـام ؾعَؾ بـق إرسائقَؾ،  وهق ٓ يدري ؾـبِّف ظذ ذفؽ ؾتاَب 

 .وافذيـ شلفقا رشقَل اهلل 

وتػقُد أيًضا: أكف فق مل يؽػْر، ؾنكُف ُيَغؾُظ ظؾقِف افؽالُم تغؾقًظا صديًدا، ـام ؾعؾ 

 .رشقُل اهلل 

                                 
(، وأمحد 22212(، وىمال طمسـ صحقح، واًمـسائل ذم اًمؽؼمى )1280ؽممذي )صحقح: رواه اًم (2)

 (، وصححف إًمباين.12810)
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 .......................................  الشــرح....................................... 

ـْ فؾؿؼـغ صبفٌة ُيدفقَن هبا ظـَد هذه افؼصِة؛»ؿــقفـــف:  وهَل أهنؿ  وفؽ

ـَ شلفقا افـبل  أن جيعَؾ »يؼقفقَن: إن بـل إرسائقَؾ مل يؽػروا بذفَؽ، وـذفَؽ افذي

مة، وهل أن أي اعمنميمقن هلؿ ؿمبفة قمغم ىمصة ذات أكقاط اعمتؼد «:«هلْؿ ذاَت أكقاطٍ 

، (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )مل يؽػروا سمطؾبفؿ ىمقم مقؾمك 

اضمعؾ ًمـا ذات أكقاط يمام هلؿ ذات »مل يؽػروا سمطؾبفؿ:  ويمذًمؽ أصحاب اًمرؾمقل 

رون هبا؟.«أكقاط  ، ومؾؿ يممروا سمتجديد ديـفؿ، ومؽقػ شمؽػِّ

ؾاجلقاُب أن كؼقَل: إن بـل إرسائقَؾ ملْ يػعؾقا، وـذفَؽ افذيـ شلفقا »ؿــقفـــف: 

فق ؾعؾقا ذفَؽ فؽػروا؛ وـذفؽ  مل يػعؾقا ذفؽ، وٓ خالَف أن بـل إرسائقَؾ  افـبل 

فق مل يطقعقُه، واختذوا ذاَت أكقاٍط بعَد هنقِف   هناُهؿ افـبلُّ   ٓ خالَف دم أن افذيـ

أي اجلقاب قمـ هذه اًمشبفة أن سمـل ارسائقؾ مل يػعؾقا «: فؽػروا؛ وهذا هق ادطؾقُب 

مل يػعؾقا ما ـمؾبقه، وٓ ظمالف ذم أن سمـل  ما ـمؾبقه، ويمذًمؽ أصحاب اًمرؾمقل 

ًمق مل  إرسائقؾ ًمق ومعؾقا ذًمؽ ًمؽػروا، ويمذًمؽ ٓ ظمالف ذم أن اًمذيـ هناهؿ اًمـبل 

 يطقعقه، واختذوا ذات أكقاط ًمؽػروا.

ـَ هذِه افؼصةَ »ؿــقفـــف:  تػقُد: أن ادسؾَؿ  بؾ افعاملَ  ؿد يؼُع دم أكقاٍع مـ  وفؽ

ؾتػقُد: افتعؾَؿ وافتحرَز، ومعرؾَة أن ؿقَل اجلاهِؾ: ، وهق ٓ يدري ظـفا ،افؼكِ 

افتقحقَد ؾفؿـاُه، أن هذا مـ أـِز اجلفِؾ ومؽائِد افشقطاِن، وتػقُد أيًضا: أن ادسؾَؿ 

ْػٍر، وهق ٓ  ـُ يدري ؾـبِّف ظذ ذفؽ ؾتاَب مـ شاظتِف أكف ٓ ادجتفَد إذا تؽؾَؿ بؽالِم 

وتػقُد أيًضا: أكف فق مل يؽػْر، ، يؽػُر ـام ؾعَؾ بـق إرسائقَؾ، وافذيـ شلفقا رشقَل اهلل 

أي ذم ىمصة ذات «: ؾنكُف ُيَغؾُظ ظؾقِف افؽالُم تغؾقًظا صديًدا، ـام ؾعؾ رشقُل اهلل 

 أكقاط مخس ومقائد، وهل:
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 وهق ٓ يدري. ىمد يؼع اعمسؾؿ ذم اًمنمك، .2

 يـبغل ًمؾؿسؾؿ أن يتعؾؿ ؾمبؾ اًمـجاة. .1

 مـ أيمؼم اجلفؾ أن يؼال: اًمتقطمقد ومفؿـا، ومال طماضمة ًمتدريسف. .1

اعمسؾؿ إذا ىمال يمؾؿة اًمؽػر، وهق ٓ يدري، ومـُبَّف قمغم ذًمؽ، ومتاب مـ ؾماقمتف،  .3

 ومال يؽػر.

ومل يعؾؿ رشائع اإلؾمالم وماقمتؼد  ،ٓ ظمالف ذم أن امرأ ًمق أؾمؾؿ»ىمال اسمـ طمزم: 

أن اخلؿر طمالل، وأن ًمقس قمغم اإلكسان صالة، وهق مل يبؾغف طمؽؿ اهلل شمعامم مل يؽـ 

ومتامدى طمقـئذ سمنمجاع إمة  ،يماومرا سمال ظمالف يعتد سمف، طمتك إذا ىمامت قمؾقف احلجة

  .«ومفق يماومر

هذه  ًمؽـ مـ اًمـاس مـ يؽقن ضماهال سمبعض»ىمال ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة: 

إطمؽام ضمفال يعذر سمف ومال حيؽؿ سمؽػر أطمد طمتك شمؼقم قمؾقف احلجة مـ ضمفة سمالغ 

(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)اًمرؾماًمة يمام ىمال شمعامم: 

وهلذا ًمق أؾمؾؿ (   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)وىمال شمعامم: 

يؽػر سمعدم اقمتؼاد رضمؾ ومل يعؾؿ أن اًمصالة واضمبة قمؾقف؛ أو مل يعؾؿ أن اخلؿر حيرم مل 

 .«إَياب هذا وحتريؿ هذا؛ سمؾ ومل يعاىمب طمتك شمبؾغف احلجة اًمـبقية

، طمقث همؾظ قمؾقفؿ سمثالث يـبغل اًمتغؾقظ قمغم يمؾؿة اًمؽػر، يمام ومعؾ اًمـبل  .1

 يمؾامت:

 «.اهلل أيمؼم» إوػ:

 «.إهنا اًمســ» افثاكقة:

                                 
 (.21/211( اكظر: اعمحغم، ٓسمـ طمزم )2)

 (.22/606( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )1)
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 «.ًمتتبعـ ؾمــ مـ يمان ىمبؾؽؿ» افثافثة:

 الظتٓث/ميخع اجلٔاب عَ ْذه 
مل يػعؾقا ما  ارسائقؾ مل يػعؾقا ما ـمؾبقه، ويمذًمؽ أصحاب اًمرؾمقل  أن سمـل

ـمؾبقه، وٓ ظمالف ذم أن سمـل إرسائقؾ ًمق ومعؾقا ذًمؽ ًمؽػروا، ويمذًمؽ ٓ ظمالف ذم 

 ًمق مل يطقعقه، واختذوا ذات أكقاط ًمؽػروا. أن اًمذيـ هناهؿ اًمـبل 
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 ]الظتٓث اثلاثلث عرشة [

ٔحيد، فإُّ ال يكفر، وإن أىت ةٍا يِاكؾّ[ٌَ ُفق ]       ةكيٍث اتل

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ؿتَؾ مـ   أكؽَر ظذ أشامَة  وفؾؿؼـَغ صبفٌة أخرى؛ يؼقفقَن: إن افـبل 

ٓ  اهلل ُ :َأَؿَتْؾَتُف َبْعَد َما َؿاَل »ؿاَل: ٓ إفف إٓ اهلل، وؿاَل فف:   ، وـذفَؽ ؿقُفف:«َٓ إَِفَف إِ

ٓ  اهلل ُ :ُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ افـ اَس َحت ك َيُؼقُفقا»  . «َٓ إَِفَف إِ

وأحاديُث أخرى دم افؽّػ ظؿـ ؿاهلا، ومراُد همِٓء اجلفؾِة: أن مـ ؿاهَلا ٓ يؽػُر 

 وٓ يؼتُؾ وفق ؾعَؾ ما ؾعَؾ.

 ،ؿاتَؾ افقفقَد وشباُهؿ ؾقؼاُل هلمِٓء ادؼـَغ اجلفال: معؾقٌم أن رشقَل اهلل 

ؿاتؾقا بـل حـقػَة وهؿ  وأن أصحاَب رشقِل اهلل  يؼقفقن: ٓ إفف إٓ اهلل؛  ؿوه

يشفدون أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رشقُل اهلل، وُيصؾقن، وَيّدُظقَن اإلشالَم؛ 

وَن أن مـ أكؽَر وـذفؽ افذيـ حرَؿُفؿ ظذُّ  ـُ أيب ضافٍب بافـاِر؛ وهمِٓء اجلفؾِة ُمؼرُّ  ب

افبعَث ـػر وُؿتؾ وفق ؿال ٓ إفف إٓ اهلل، وأن مـ جحَد صقًئا مـ أرـاِن اإلشالِم ـػر 

 وُؿتؾ وفق ؿاهَلا.

ؾؽقَػ ٓ تـػعُف إذا جحَد صقًئا مـ افػروِع، وتـػُعُف إذا جحَد افتقحقَد افذي هق 

ـِ ا  وفؽـ أظداُء اهللِ ما ؾفؿقا معـك إحاديِث.؛ فرشِؾ ورأُشُف ؟!أشاُس دي

فُ  ؾلما حديُث أشامَة  ِـّ أك  ُف ط  ما   : ؾنَكُف ؿتَؾ رجاًل ادظك اإلشالَم بسبِب أك 

ظـُف حتك  ادظاه إٓ خقًؾا ظذ دِمِف ومافِف، وافرجُؾ إذا أطفَر اإلشالَم وجَب افؽُػ 

                                 
 (.16(، ومسؾؿ )3161( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 .ـ طمديث أِب هريرة (، م10(، ومسؾؿ )2111( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ )أكزَل اهللُ تعاػ دم ذفَؽ: يتبغ مـُف ما ُُيافُػ ذفَؽ؛ و

 ؾأية تدل ظذ أكف جيب افؽػ ظـف  أي تثبتقا،(   ہ ھ ھ ھ

، ( ھ)وافتثبت، ؾنذا تبغ مـف بعد ذفَؽ ما ُيافُػ اإلشالم ُؿتَِؾ فؼقفِِف تعاػ: 

ا  وفق ـان ٓ يؼتُؾ إذا ؿاهلا مل يؽـ فؾتثبت معـك؛ وـذفَؽ إحاديث إُخر وأمثاهُلُ

 معـاها ما ذـركاه: أن مـ أطفَر افتقحقَد واإلشالَم وجَب افؽػُّ ظـُف إٓ أن يتبَغ مـُف 

َٓ إَِفَف  :َأَؿَتْؾَتُف َبْعَد َما َؿاَل »ؿاَل:    أن رشقَل اهللِ  وافدفقؾ ظذ هذا  ما يـاؿُض ذفَؽ؛

ٓ  اهلل ُ  «.إِ

ٓ  اهلل ُ :ُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ افـ اَس َحت ك َيُؼقُفقا»وؿاَل:   .«َٓ إَِفَف إِ

ُتُفْؿ »، «َؾَلْيـَاَم َفِؼقُتُؿقُهْؿ َؾاْؿُتُؾقُهؿْ »هق افذي ؿال دم اخلقارِج:  ـْ ـْ َأْدَر
َفئِ

َْؿُتَؾـ ُفْؿ َؿْتَؾ َظادٍ  مع ـقهنؿ مـ أـثر افـاس ظبادًة، وُتؾقاًل، حتك إن افصحابة  «َٕ

حيؼرون أكػسفؿ ظـدهؿ، وهق تعؾؿقا افعؾَؿ مـ افصحابة ؾؾْؿ تـػعفُؿ ٓ إفف إٓ اهلل 

وٓ ـثرُة افعبادِة، وٓ ادظاُء اإلشالِم دا َطفَر مـفْؿ خماَفػُة افؼيعة؛ وـذفَؽ ما ذـرَكا 

أن يغزو بـل  بـل حـقػَة؛ وـذفؽ أراَد افـبل  ابِة مـ ؿتاِل افقفقِد، وؿتاِل افصح

ٺ ٺ ٺ ٿ )حتك أكزل اهلل:  افزـاة  طؾؼ دا أخَزُه رجٌؾ أهنْؿ مـعقا صاد

، ؾؽُؾ هذا يدُل وـاَن افرجُؾ ـاذًبا ظؾقفؿ(   ٿ ٿ ٿ ٹ

 دم إحاديِث افتل احتجقا هبا ما ذـركا. ظذ أن مراَد افـبل 

 .......................................  الشــرح....................................... 

                                 
 .(، مـ طمديث قمكم 2066(، ومسؾؿ )1622( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 .(، مـ طمديث قمكم 2063(، ومسؾؿ )1133( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)

 (.113-0/111صححف إًمباين ذم اًمصحقحة )(، و28311( صحقح: رواه أمحد )1)
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  أكؽَر ظذ أشامَة  وفؾؿؼـَغ صبفٌة أخرى؛ يؼقفقَن: إن افـبل »ؿــقفـــف: 

ٓ  اهلل ُ :َأَؿَتْؾَتُف َبْعَد َما َؿاَل »ؿتَؾ مـ ؿاَل: ٓ إفف إٓ اهلل، وؿاَل فف:  ، وـذفَؽ «َٓ إَِفَف إِ

ٓ  اهلل ُ :ُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ افـ اَس َحت ك َيُؼقُفقا» ؿقُفف: وأحاديُث أخرى دم ، «َٓ إَِفَف إِ

افؽّػ ظؿـ ؿاهلا، ومراُد همِٓء اجلفؾِة أن مـ ؿاهَلا ٓ يؽػُر وٓ يؼتُؾ وفق ؾعَؾ ما 

أي مـ ىمال يمؾؿة اًمتقطمقد، ومنكف ٓ يؽػر، وإن ومعؾ ما يـاىمضف، واؾمتدًمقا  «:ؾعَؾ 

 سمحديثلم:

ـْ  إول: ـَ َزْيٍد َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم،  قم إمَِم احلَُرىَمِة،  : سَمَعَثـَا َرؾُمقُل اهللَِّ ىَماَل ُأؾَماَمَة سْم

ـَ  ْؼُت َأَكا َوَرضُمٌؾ ِم إَْكَصاِر َرضُماًل ِمـُْفْؿ، وَمَؾامَّ هَمِشقـَاُه،  وَمَصبَّْحـَا اًمَؼْقَم وَمَفَزْمـَاُهْؿ، َوحَلِ

ل طَمتَّك ىَمَتْؾُتُف، وَمَؾامَّ ىَمِدْمـَا سَمَؾَغ ا َّٓ اهللَُّ وَمَؽػَّ إَْكَصاِريُّ وَمَطَعـُْتُف سمُِرحْمِ ًمـَّبِلَّ ىَماَل: َٓ إًَِمَف إِ

 :اهللَُّ َيا ُأؾَماَمُة، َأىَمَتْؾَتُف سَمْعَد َما ىَماَل َٓ إًَِمفَ »، وَمَؼاَل َّٓ ًذا، وَماَم َزاَل « إِ ىُمْؾُت: يَماَن ُمَتَعقِّ

ـْ َأؾْمَؾْؿُت ىَمْبَؾ َذًمَِؽ اًمَقْقمِ  ُرَها، طَمتَّك مَتَـَّْقُت َأينِّ مَلْ َأيُم  .ُيَؽرِّ

ـْ  افثاين: َ َرؾُمقُل اهللَِّ ُهَرْيَرَة  َأِبقَم ، َويَمَػَر َويَماَن َأسُمق سَمْؽٍر  ، ىَماَل: عَمَّا شُمُقذمِّ

ـَ اًمَعَرِب، وَمَؼاَل قُمَؿُر َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف: يَمْقَػ شُمَؼاشمُِؾ اًمـَّاَس؟ َوىَمْد ىَماَل َرؾُمقُل  ـْ يَمَػَر ِم َم

ـْ ىَماهَلَا وَمَؼْد قَمَصَؿ ِمـِّل »: اهللَِّ  َّٓ اهللَُّ، وَمَؿ ُأِمْرُت َأْن ُأىَماشمَِؾ اًمـَّاَس طَمتَّك َيُؼقًُمقا: َٓ إًَِمَف إِ

ِف، َوطِمَساسُمُف قَمغَم اهللََِّماًمَ  َّٓ سمَِحؼِّ  .«ُف َوَكْػَسُف إِ

وأضماب اعمصـػ رمحف اهلل قمـ هذه اًمشبف سمجقاسملم: أطمدمها جمؿؾ، وأظمر 

 مػصؾ.

ؿاتَؾ افقفقَد  ؾقؼاُل هلمِٓء ادؼـَغ اجلفال: معؾقٌم أن رشقَل اهلل »ؿــقفـــف: 

ؿاتؾقا بـل حـقػَة  وأن أصحاَب رشقِل اهلل  يؼقفقن: ٓ إفف إٓ اهلل؛  ؿوه ،وشباُهؿ

                                 
 (.16ومسؾؿ )(، 3161( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 .(، مـ طمديث أِب هريرة 10(، ومسؾؿ )2111( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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وهؿ يشفدون أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رشقُل اهلل، وُيصؾقن، وَيّدُظقَن اإلشالَم؛ 

وَن أن مـ أكؽَر  ـُ أيب ضافٍب بافـاِر؛ وهمِٓء اجلفؾِة ُمؼرُّ وـذفؽ افذيـ حرَؿُفؿ ظذُّ ب

ن مـ جحَد صقًئا مـ أرـاِن اإلشالِم ـػر افبعَث ـػر وُؿتؾ وفق ؿال ٓ إفف إٓ اهلل، وأ

ؾؽقَػ ٓ تـػعُف إذا جحَد صقًئا مـ افػروِع، وتـػُعُف إذا جحَد افتقحقَد ، وُؿتؾ وفق ؿاهَلا

ـِ افرشِؾ ورأُشُف ؟! وفؽـ أظداُء اهللِ ما ؾفؿقا معـك ؛ افذي هق أشاُس دي

 ويتضؿـ أمريـ:هذا اجلقاب اعمجؿؾ قمـ هذه اًمشبفة، «: إحاديِث 

ىماشمؾ اًمقفقد، وهؿ يؼقًمقن: ٓ إًمف إٓ اهلل، وىماشمؾ  أن اًمرؾمقل  إول:

يشفدون أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رؾمقُل اهلل، سمـل طمـقػة، وهؿ  اًمصحاسمة 

 اًمذيـ هماًمقا ومقف، وهؿ يمذًمؽ. ، وىماشمؾ قمكم وُيصؾقن، وَيّدقُمقَن اإلؾمالمَ 

وَن أن مـ أكؽرَ  افثاين:  اجلفؾِة ُمؼرُّ
ِ
ومريضة مـ اًمديـ يماًمصالة، أو أمرا  همٓء

يمػر وىُمتؾ وًمق ىمال ٓ إًمف إٓ اهلل، ومؽقَػ ٓ شمـػعُف إذا ضمحَد ؿمقًئا مـ  همقبقا يماًمبعث

ـِ اًمرؾمِؾ ورأؾُمُف ؟!  .اًمػروِع، وشمـػُعُف إذا ضمحَد اًمتقطمقَد اًمذي هق أؾماُس دي

ُف : ؾنَكُف ؿتَؾ رجاًل ادظك اإلشالَم ب ؾلما حديُث أشامَة »ؿــقفـــف:  سبِب أك 

ِـّ أك فُ   ادظاه إٓ خقًؾا ظذ دِمِف ومافِف، وافرجُؾ إذا أطفَر اإلشالَم وجَب افؽُػ  ما   ط

ۀ ۀ ہ )ظـُف حتك يتبغ مـُف ما ُُيافُػ ذفَؽ؛ وأكزَل اهللُ تعاػ دم ذفَؽ: 

ؾأية تدل ظذ أكف جيب  أي تثبتقا،(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ

فؼقفِِف تعاػ:  ؛ؾنذا تبغ مـف بعد ذفَؽ ما ُيافُػ اإلشالم ُؿتَِؾ وافتثبت،  افؽػ ظـف 

وفق ـان ٓ يؼتُؾ إذا ؿاهلا مل يؽـ فؾتثبت معـك؛ وـذفَؽ إحاديث ، ( ھ)

ا معـاها ما ذـركاه: أن مـ أطفَر افتقحقَد واإلشالَم وجَب افؽػُّ ظـُف  إُخر وأمثاهُلُ

َأَؿَتْؾَتُف »ؿاَل:    أن رشقَل اهللِ  دفقؾ ظذ هذا واف ما يـاؿُض ذفَؽ؛ إٓ أن يتبَغ مـُف 

ٓ  اهلل ُ :َبْعَد َما َؿاَل  ٓ   :ُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ افـ اَس َحت ك َيُؼقُفقا»وؿاَل: ، «َٓ إَِفَف إِ َٓ إَِفَف إِ
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ـَاَم َفِؼقُتُؿقُهْؿ َؾاْؿُتُؾقُهؿْ »هق افذي ؿال دم اخلقارِج: ، «اهلل ُ ُتُفْؿ »، «َؾَلْي ـْ ـْ َأْدَر
َفئِ

َْؿُتَؾـ ُفْؿ َؿْتَؾ َظادٍ  مع ـقهنؿ مـ أـثر افـاس ظبادًة، وُتؾقاًل، حتك إن افصحابة  «َٕ

حيؼرون أكػسفؿ ظـدهؿ، وهق تعؾؿقا افعؾَؿ مـ افصحابة ؾؾْؿ تـػعفُؿ ٓ إفف إٓ اهلل 

ػُة افؼيعة؛ وـذفَؽ ما ذـرَكا وٓ ـثرُة افعبادِة، وٓ ادظاُء اإلشالِم دا َطفَر مـفْؿ خمافَ 

أن يغزو بـل  بـل حـقػَة؛ وـذفؽ أراَد افـبل  مـ ؿتاِل افقفقِد، وؿتاِل افصحابِة 

ٺ ٺ ٺ ٿ )حتك أكزل اهلل:  افزـاة  طؾؼ دا أخَزُه رجٌؾ أهنْؿ مـعقا صاد

وـاَن افرجُؾ ـاذًبا ظؾقفؿ، ؾؽُؾ هذا يدُل (   ٿ ٿ ٿ ٹ

هذا اجلقاب اعمػصؾ «: دم إحاديِث افتل احتجقا هبا ما ذـركا ظذ أن مراَد افـبل 

 قمـ هذه اًمشبفة، وأضماب ومقف قمـ يمؾ دًمقؾ قمغم طمدة.

وضمب اًمؽػ قمـف « ٓ إًمف إٓ اهلل»، ومؿعـاه: أن مـ ىمال:  أما طمديث أؾمامة .2

طمتك يتبلم أمره، ومنن أشمك سمؿؼتضقات يمؾؿة اًمتقطمقد، واؾمتؼام قمؾقفا، ومنكف 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )يؽمك، وإٓ ىمتؾ؛ هلذا ىمال اهلل شمعامم: 

 ومأية شمدل قمغم أكف َيب اًمؽػ قمـف  أي شمثبتقا،(   ھ ھ

 .واًمتثبت، ومنذا شمبلم مـف سمعد ذًمَؽ ما خياًمُػ اإلؾمالم ىُمتَِؾ 

ويمذًمؽ سماىمل إطماديث، معـاها: أن مـ أفمفر اًمتقطمقد، واإلؾمالم وضمب 

 اًمؽػ قمـف إٓ إذا شمبلم مـف ما يـاىمض ذًمؽ.

سمؼتؾ اخلقارج، وطمث قمؾقف، مع أهنؿ أيمثر اًمـاس قمبادة، ومؾؿ  أمر اًمـبل   .1

 شمـػعفؿ: ٓ إًمف إٓ اهلل؛ ٕهنؿ أفمفروا ما خياًمػ اًمنميعة.

ـْ َأِِب ؾَمِعقدٍ  ِة  ْقـَا اًمـَّبِلُّ ، ىَماَل: سمَ  قَم ـُ ِذي اخلَُقْيٍِمَ َيْؼِسُؿ، ضَماَء قَمْبُد اهللَِّ سْم

                                 
 .(، مـ طمديث قمكم 2066(، ومسؾؿ )1622( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)

 .(، مـ طمديث قمكم 2063(، ومسؾؿ )1133( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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، وَمَؼاَل: اقْمِدْل َيا َرؾُمقَل اهللَِّ، وَمَؼاَل:  ْ َأقْمِدْل »اًمتَِّؿقِؿلُّ ـْ َيْعِدُل إَِذا مَل « َوْيَؾَؽ، َوَم

ْب قُمـَُؼُف، ىَماَل:  ـُ اخلَطَّاِب: َدقْمـِل َأرْضِ ِؼُر  َدقْمُف،»ىَماَل قُمَؿُر سْم وَمنِنَّ ًَمُف َأْصَحاسًما، حَيْ

ـِ يَماَم َيْؿُرُق  ي ـَ اًمدِّ َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َمَع َصاَلشمِِف، َوِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِف، َيْؿُرىُمقَن ِم

ِمقَّةِ  ـَ اًمرَّ ْفُؿ ِم  .«اًمسَّ

اًمقفقد، وىماشمؾ اًمصحاسمة سمـل طمـػقة مع أهنؿ يؼقًمقن: ٓ إًمف إٓ  ىماشمؾ اًمـبل  .1

 اهلل.

أن يغزو سمـل اعمصطؾؼ؛ ٕكف ُأظمؼم أهنؿ مـعقا اًمزيماة، ويمان  اًمـل  أراد .3

 اعمخؼِم، وهق اًمقًمقد سمـ قمؼبة سمـ أِب معقط يماذسما.

ـِ  احْلَاِرِث  قمـ اٍر اخْلَُزاقِملِّ  سْم ، وَمَدقَمايِن ، ىَماَل: ىَمِدْمُت قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ  َأِِب رِضَ

ؾْماَلِم، وَمَدظَمْؾُت ومِقِف، َوَأىْمرَ  يَماِة، وَمَلىْمَرْرُت هِبَا، َوىُمْؾُت: َيا إمَِم اإْلِ ْرُت سمِِف، وَمَدقَمايِن إمَِم اًمزَّ

ـْ اؾْمَتَجاَب زِم  يَماِة، وَمَؿ  اًمزَّ
ِ
ؾْماَلِم، َوَأَداء َرؾُمقَل اهللِ، َأْرضِمُع إمَِم ىَمْقِمل، وَمَلْدقُمقُهْؿ إمَِم اإْلِ

ؾِمُؾ إزَِمَّ َرؾُمقُل اهللِ  ًٓ  مَجَْعُت َزيَماشَمُف، وَمػُمْ ـَ َرؾُمق اِن يَمَذا َويَمَذا ًمَِقْلشمَِقَؽ َما مَجَْعُت ِم سمَّ إِلِ

ِذي َأَراَد َرؾُمقُل اهللِ  اَن اًمَّ سمَّ ـْ اؾْمَتَجاَب ًَمُف، َوسَمَؾَغ اإْلِ َّ يَماَة مِم يَماِة، وَمَؾامَّ مَجََع احْلَاِرُث اًمزَّ  اًمزَّ

  ،ؾُمقُل، وَمَؾْؿ َيْلشمِِف ُف ىَمْد طَمَدَث ومِقِف َأْن ُيْبَعَث إًَِمْقِف، اطْمَتَبَس قَمَؾْقِف اًمرَّ َـّ احْلَاِرُث َأكَّ وَمَظ

ـَ اهللِ  َواِت ىَمْقِمِف، وَمَؼاَل هَلُْؿ: إِنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ؾَمْخَطٌة ِم يَماَن  َوَرؾُمقًمِِف، وَمَدقَما سمرَِسَ

َت زِم َوىْمًتا ُيْرؾِمُؾ  ـْ َرؾُمقِل  َوىمَّ يَماِة، َوًَمْقَس ِم ـَ اًمزَّ إزَِمَّ َرؾُمقًَمُف ًمَِقْؼبَِض َما يَماَن قِمـِْدي ِم

ـْ ؾَمْخَطٍة يَماَكْت، وَماْكَطؾُِؼقا، وَمـَْليِتَ َرؾُمقَل  اهللِ  َّٓ ِم َٓ َأَرى طَمْبَس َرؾُمقًمِِف إِ اخْلُْؾُػ، َو

ـَ قُمْؼَبةَ  ، َوسَمَعَث َرؾُمقُل اهللِ اهللِ  إمَِم احْلَاِرِث ًمَِقْؼبَِض َما يَماَن قِمـَْدُه مِمَّا مَجََع  اًْمَقًمِقَد سْم

ِريِؼ، وَمِرَق، وَمَرضَمَع، وَمَلشَمك َرؾُمقَل اهللِ  يَماِة، وَمَؾامَّ َأْن ؾَماَر اًْمَقًمِقُد طَمتَّك سَمَؾَغ سَمْعَض اًمطَّ ـَ اًمزَّ ِم

 َيَماَة، َوأ َب َرؾُمقُل اهللِ ، َوىَماَل: َيا َرؾُمقَل اهللِ، إِنَّ احْلَاِرَث َمـََعـِل اًمزَّ َراَد ىَمْتكِم، وَمرَضَ

                                 
 (.2063)(، ومسؾؿ 6111( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )2)
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  ،ـَ اعْمَِديـَِة اًْمَبْعَث إمَِم احْلَاِرِث، وَمَلىْمَبَؾ احْلَاِرُث سمَِلْصَحاسمِِف إِْذ اؾْمَتْؼَبَؾ اًْمَبْعَث َووَمَصَؾ ِم

ـْ  سُمِعْثُتْؿ؟ ىَماًُمقا:  ًَمِؼَقُفُؿ احْلَاِرُث، وَمَؼاًُمقا: َهَذا احْلَاِرُث، وَمَؾامَّ هَمِشَقُفْؿ، ىَماَل هَلُْؿ: إمَِم َم

ـَ قُمْؼَبَة، وَمَزقَمَؿ َأكََّؽ  إًَِمْقَؽ، ىَماَل: َومِلَ؟ ىَماًُمقا: إِنَّ َرؾُمقَل اهللِ  يَماَن سَمَعَث إًَِمْقَؽ اًْمَقًمِقَد سْم

، َما َرَأْيُتُف سمَ  ًدا سمِاحْلَؼِّ ِذي سَمَعَث حُمَؿَّ ، َواًمَّ َٓ يَماَة، َوَأَرْدَت ىَمْتَؾُف ىَماَل:  َٓ َأشَمايِن َمـَْعَتُف اًمزَّ تًَّة، َو

يَماَة، َوَأَرْدَت ىَمْتَؾ َرؾُمقزِم؟»، ىَماَل: وَمَؾامَّ َدظَمَؾ احْلَاِرُث قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ   ،«َمـَْعَت اًمزَّ

َّٓ طِملَم اطْمَتَبَس قَمكَمَّ  َٓ َأشَمايِن، َوَما َأىْمَبْؾُت إِ ِذي سَمَعَثَؽ سمِاحْلَؼِّ َما َرَأْيُتُف، َو ، َواًمَّ َٓ ىَماَل: 

ـَ اهللِ قُل َرؾُمقِل اهللِ َرؾُم  ىَماَل:  ،، َوَرؾُمقًمِفِ ، ظَمِشقُت َأْن شَمُؽقَن يَماَكْت ؾَمْخَطًة ِم

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) :وَمـََزًَمِت احْلُُجَراُت 

ک ک گ )إمَِم َهَذا اعْمََؽاِن:  (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ

، ومل يستؼؿ قمغم اًمديـ يمػر، «إٓ اهلل ٓ إًمف»ومؽؾ هذا يدل قمغم أن مـ ىمال: 

 ووضمب ىمتؾف.

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
ىماشمؾ اًمقفقد، وهؿ يؼقًمقن: ٓ إًمف إٓ اهلل، وىماشمؾ اًمصحاسمة  أن اًمرؾمقل   .2

  يشفدون أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رؾمقُل اهلل، سمـل طمـقػة، وهؿ

 اًمذيـ هماًمقا ومقف، وهؿ يمذًمؽ. ، وىماشمؾ قمكم وَيّدقُمقَن اإلؾمالمَ وُيصؾقن، 

وَن أن مـ أكؽرَ   .1  اجلفؾِة ُمؼرُّ
ِ
ومريضة مـ اًمديـ يماًمصالة، أو أمرا همقبقا  همٓء

يمػر وىُمتؾ وًمق ىمال ٓ إًمف إٓ اهلل، ومؽقَػ ٓ شمـػعُف إذا ضمحَد ؿمقًئا مـ  يماًمبعث

ـِ اًمرؾمِؾ ورأؾُمُف ؟!اًمػروِع، وشمـػُعُف إذا ضمحَد اًمتقطمقَد اًمذي هق   .أؾماُس دي

وضمب اًمؽػ قمـف طمتك يتبلم أمره، ومنن اؾمتؼام قمغم « ٓ إًمف إٓ اهلل»مـ ىمال:  .1

                                 
 (.113-0/111صححف إًمباين ذم اًمصحقحة )(، و28311( صحقح: رواه أمحد )2)
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 يمؾؿة اًمتقطمقد ، ومنكف يؽمك، وإٓ ىمتؾ. 

ويمذًمؽ سماىمل إطماديث، معـاها: أن مـ أفمفر اًمتقطمقد، واإلؾمالم وضمب 

 اًمؽػ قمـف إٓ إذا شمبلم مـف ما يـاىمض ذًمؽ.

سمؼتؾ اخلقارج، وطمث قمؾقف، مع أهنؿ أيمثر اًمـاس قمبادة، ومؾؿ  أمر اًمـبل  

 شمـػعفؿ: ٓ إًمف إٓ اهلل؛ ٕهنؿ أفمفروا ما خياًمػ اًمنميعة.

اًمقفقد، وىماشمؾ اًمصحاسمة سمـل طمـػقة مع أهنؿ يؼقًمقن: ٓ إًمف إٓ  ىماشمؾ اًمـبل  .1

 اهلل.

 أن يغزو سمـل اعمصطؾؼ؛ ٕكف ُأظمؼم أهنؿ مـعقا اًمزيماة، ويمان أراد اًمـل  .6

 اعمخؼِم، وهق اًمقًمقد سمـ قمؼبة سمـ أِب معقط يماذسما.
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 ]الظتٓث الراةعث عرشة [

االشخغاذث ةغري اهلل ىيصج برشك؛ ألن اجلاس يصخغيرٔن ئم اىلياٌث ] 
 [ ةاألُبياء 

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

أن افـاَس يقَم افؼقامِة يستغقثقَن بآدَم،  وهلْؿ ُصبفٌة أخرى: وهل ما َذـَر افـبلُّ 

ُثؿ  بـقٍح، ثؿ  بنبراهقؿ، ثؿ  بؿقشك، ثؿًَّ  بعقسك، ؾؽؾُّفؿ يعتذُرون، حتك يـتفقا إػ 

ا. ،رشقل اهلل  ـً  ؿافقا: ؾفذا يدُل ظذ أن آشتغاثة بغِر اهلل فقسْت رش

آشتغاثَة بادخؾقِق ؾاجلقاُب أن كؼقَل: شبحاَن مـ ضبَع ظذ ؿؾقِب أظدائِف، ؾنن 

ڦ ڦ ڦ ڄ  )ؾقام يؼدُر ظؾقف ٓ ُكـؽرها؛ ـام ؿال تعاػ دم ؿصة مقشك: 

وـام يستغقُث اإلكساُن بلصحابِِف دم احلرِب، (   ڄ ڄ ڄ ڃ

 وؽِره دم أصقاَء يؼدُر ظؾقفا ادخؾقُق.

ِء أو دم َؽقبتِفؿ دم وكحـ أكؽركا اشتغاَثَة افعبادة افتل يػعؾقهَنا ظـَد ُؿُبقِر إوفقا

 إصقاِء افتل ٓ يؼدُر ظؾقفا إٓ اهلل تعاػ.

إذا ثبَت ذفَؽ: ؾآشتغاثُة بإكبقاِء يقَم افؼقامِة، ُيريدوَن مـفؿ أن يدظق اهلل أن 

حياشَب افـاَس حتك يسسيَح أهُؾ اجلـِة مـ ـرِب ادقؿِػ، وهذا جائٌز دم افدكقا 

ٍح، حتك جُيافسَؽ، ويسؿُع ـالَمؽ، تؼقُل فُف: ادُع وأخرة؛ أن تليَت ظـَد رجٍؾ صاف

وأما بعَد مقتِف ؾحاصا وـال ، يسلفقَكُف دم حقاتِف اهلل يل ـام ـاَن أصحاُب رشقِل اهللِ 

بؾ أكؽَر افسؾُػ ظذ مـ ؿصَد دظاَء اهلل ظـَد ؿِزه، ؾؽقَػ  أهنؿ شلفقُه ذفؽ ظـَد ؿِزه،

 بدظائِف كػسف ؟!.

 .......................................  الشــرح....................................... 
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أن افـاَس يقَم افؼقامِة  وهلْؿ ُصبفٌة أخرى: وهل ما َذـَر افـبلُّ »ؿــقفـــف: 

يستغقثقَن بآدَم، ُثؿ  بـقٍح، ثؿ  بنبراهقؿ، ثؿ  بؿقشك، ثؿًّ َ بعقسك، ؾؽؾُّفؿ يعتذُرون، 

ؿافقا: ؾفذا يدُل ظذ أن آشتغاثة بغِر اهلل فقسْت  ،تك يـتفقا إػ رشقل اهلل ح

ا ـً أي مما يدل قمغم أن آؾمتغاصمة سمغػم اهلل ًمقست سمنمك أن اًمـاس يقم اًمؼقامة «: رش

صُمؿَّ سمـقٍح، صمؿَّ سمنسمراهقؿ، صمؿَّ سمؿقؾمك، صمؿًّ َ سمعقسك، ومؽؾُّفؿ يعتذُرون، يستغقثقن سمآدم 

 .طمتك يـتفقا إمم رؾمقل اهلل 

 .وآؾمتغاصمة: هل ـمؾب اًمغقث، وهق إزاًمة اًمشدة

ؾاجلقاُب أن كؼقَل: شبحاَن مـ ضبَع ظذ ؿؾقِب أظدائِف، ؾنن »ؿــقفـــف: 

ـؽرها؛ ـام ؿال تعاػ دم ؿصة مقشك: آشتغاثَة بادخؾقِق ؾقام يؼدُر ظؾقف ٓ كُ 

وـام يستغقُث اإلكساُن (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)

وكحـ أكؽركا اشتغاَثَة ، بلصحابِِف دم احلرِب، وؽِره دم أصقاَء يؼدُر ظؾقفا ادخؾقُق 

ظؾقفا  افعبادة افتل يػعؾقهَنا ظـَد ُؿُبقِر إوفقاِء أو دم َؽقبتِفؿ دم إصقاِء افتل ٓ يؼدرُ 

إذا ثبَت ذفَؽ: ؾآشتغاثُة بإكبقاِء يقَم افؼقامِة، ُيريدوَن مـفؿ أن يدظق ؛ إٓ اهلل تعاػ

اهلل أن حياشَب افـاَس حتك يسسيَح أهُؾ اجلـِة مـ ـرِب ادقؿِػ، وهذا جائٌز دم افدكقا 

ادُع  وأخرة؛ أن تليَت ظـَد رجٍؾ صافٍح، حتك جُيافسَؽ، ويسؿُع ـالَمؽ، تؼقُل فُف:

وأما بعَد مقتِف ؾحاصا وـال ، يسلفقَكُف دم حقاتِف اهلل يل ـام ـاَن أصحاُب رشقِل اهللِ 

بؾ أكؽَر افسؾُػ ظذ مـ ؿصَد دظاَء اهلل ظـَد ؿِزه، ؾؽقَػ  أهنؿ شلفقُه ذفؽ ظـَد ؿِزه،

قمـ هذه اًمشبفة، وهق أن آؾمتغاصمة سمغػم اهلل ضمائزة اجلقاب هذا «: بدظائِف كػسف ؟!

، وإكام ٓ دمقز يماكت ذم أمر يؼدر قمؾقف اعمستغاث سمف يمام ذم ىمصة مقؾمك  إن

 .آؾمتغاصمة إذا يماكت ومقام ٓ يؼدر قمؾقف إٓ اهلل 

                                 
 «.همقث»( اكظر: ًمسان اًمعرب، مادة 2)

 



أوجز العبارات على     011 

واؾمتغاصمة اًمـاس سمإكبقاء مـ آؾمتغاصمة اجلائزة؛ ٕهنا اؾمتغاصمة سمحل ىمادر، ومـ 

 ادع زم.سماب اًمتقؾمؾ سمدقماء اًمصاحللم، يمؿـ يذهب إمم رضمؾ صاًمح طمل، ومقؼقل ًمف: 

أما سمعد اعمقت ومال دمقز؛ وىمد أكؽر اًمسؾػ قمغم مـ دقما اهلل قمـد اًمؼؼم، ومؽقػ 

 سمؿـ دقما صاطمب اًمؼؼم كػسف؟.

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
 :أن آشتغاثة كقظان 

 اؾمتغاصمة ضمائزة، وهل ما يماكت شمطؾب مـ طمل ىمادر قمغم آهماصمة. إول:

مـ همػم اهلل ومقام ٓ يؼدر قمؾقف إٓ اؾمتغاصمة رشيمقة، وهل ما يماكت شمطؾب  افثاين:

 اهلل.
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 [ ]الظتٓث اخلامصث عرشة

 [ ىلع إةراْيً  لٔ اكُج االشخغاذث رشاك ملا عرؽٓا جربيو ]
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

وهلْؿ صبفٌة أخرى: وهل ؿصُة إبراهقَؿ دا ُأفؼَل دم افـاِر، اظسَض فُف جزيُؾ دم 

  .«أما إفقؽ ؾال»: اهلقاِء ؾؼاَل: أفَؽ حاجٌة؟ ؾؼاَل إبراهقُؿ 

ا مل يعرْضفا ظذ إبراهقَؿ. ـً  ؿافقا: ؾؾق ـاكِت آشتغاثُة بجزائقَؾ رِش

ظرَض ظؾقف أن   جزيؾ  ؾاجلقاب: أن هذا مـ جـس افشبفِة إوػ، ؾنن

(   ٹ ٹ ٹ ٹ) يـػَعُف بلمر يؼدُر ظؾقِف، ؾنَكُف ـام ؿال اهلل تعاػ ؾقف:

ؾؾق أذَن اهللُ فُف أن يلخَذ  كاَر إبراهقَؿ، وما حقهَلا مـ إرِض، واجلباِل، وُيؾؼقفا دم 

دم مؽاٍن بعقٍد ظـفؿ  ادؼِق أو ادغرِب فػعَؾ، وفق أمَرُه اهلل أن يضَع إبراهقَؿ 

وهذا ـرجٍؾ ؽـلي فُف ماٌل ـثٌر يرى رجاًل  فػعَؾ، وفق أمَرُه أن يرؾَعُف إػ افسامِء فػعؾ؛

حمتاًجا ؾقعرُض ظؾقف أن ُيؼرَضُف، أو هَيَبُف صقًئا يؼيض بف حاَجَتُف، ؾقلبك ذفَؽ ادحتاَج ُ أن 

ـَ هذا مـ اشتغاثِة افعبادِة  يلخَذ ويصَز إػ أن يلتَقُف اهللُ برزٍق ٓ مـ َة ؾقفِ  ٕحٍد؛ ؾلي

 وافؼِك فق ـاكقا يػؼفقن ؟!

 .......................................  الشــرح....................................... 

وهلْؿ صبفٌة أخرى: وهل ؿصُة إبراهقَؿ دا ُأفؼَل دم افـاِر، اظسَض فُف »ؿــقفـــف: 

ؿافقا: ؾؾق ؛ «أما إفقؽ ؾال»: جزيُؾ دم اهلقاِء ؾؼاَل: أفَؽ حاجٌة؟ ؾؼاَل إبراهقُؿ 

ا مل يعرْضفا ظذ إبراهقؿَ  ـً أي ًمق يمان ـمؾب  «:ـاكِت آشتغاثُة بجزائقَؾ رِش

 .قمغم إسمراهقؿ  قمرضفا ضمؼميؾ آؾمتغاصمة مـ همػم اهلل رشيما عما 
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ظرَض   ؾاجلقاب: أن هذا مـ جـس افشبفِة إوػ، ؾنن جزيؾ »ؿــقفـــف: 

(   ٹ ٹ ٹ ٹ) ظؾقف أن يـػَعُف بلمر يؼدُر ظؾقِف، ؾنَكُف ـام ؿال اهلل تعاػ ؾقف:

ؾؾق أذَن اهلُل فُف أن يلخَذ  كاَر إبراهقَؿ، وما حقهَلا مـ إرِض، واجلباِل، 

دم مؽاٍن بعقٍد  وُيؾؼقفا دم ادؼِق أو ادغرِب فػعَؾ، وفق أمَرُه اهلل أن يضَع إبراهقَؿ 

وهذا ـرجٍؾ ؽـلي فُف ماٌل ـثٌر يرى  ظـفؿ فػعَؾ، وفق أمَرُه أن يرؾَعُف إػ افسامِء فػعؾ؛

 حمتاًجا ؾقعرُض ظؾقف أن ُيؼرَضُف، أو هَيَبُف صقًئا يؼيض بف حاَجَتُف، ؾقلبك ذفَؽ رجاًل 

ـَ هذا مـ اشتغاثِة  ادحتاَج ُ أن يلخَذ ويصَز إػ أن يلتَقُف اهللُ برزٍق ٓ مـ َة ؾقِف ٕحٍد؛ ؾلي

هذا اجلقاب قمـ هذه اًمشبفة، وهق أن قمرض «: افعبادِة وافؼِك فق ـاكقا يػؼفقن ؟!

آؾمتغاصمة مـ سماب ـمؾب آؾمتغاصمة مـ احلل اًمؼادر،  قمغم إسمراهقؿ  يؾ ضمؼم

 وهذا قمغم ومرض صحة احلديث. 

وهذا مثؾ رضمؾ همـل قمرض قمغم ومؼػم أن يؼيض طماضمتف، ومقؿتـع اًمػؼػم طمتك يلشمقف 

 اهلل سمرزق مـ قمـده، وًمق أضماسمف مل يؽـ منميما.

 ميخع اجلٔاب عَ ْذه الظتٓث/
  أن قمرض ضمؼميؾ  قمغم إسمراهقؿ  آؾمتغاصمة مـ سماب ـمؾب

 آؾمتغاصمة مـ احلل اًمؼادر، وهذا قمغم ومرض صحة احلديث. 
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 ]اخلاحٍث [

ٔحيد  ، فإن اخخو ٌِٓا طيئا لً واجلٔارح ،واليصان ،ةاىليبيكٔن ]اتل
 [ يكَ الرجو مصيٍا

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـْ ُكػرد افؽالَم وفـختْؿ افؽتاَب بذـِر  مسلفٍة ظظقؿة مفؿٍة ُتػفًؿ مما تؼدَم، وفؽ

فعظِؿ صلهِنا، وفؽثرِة افغؾِط ؾقفا، ؾـؼقُل: ٓ خالَف أن افتقحقَد ٓ بَد أن يؽقَن 

ـِ افرجُؾ مسؾاًم.  بافؼؾِب، وافؾساِن، وافعؿؾ ِ، ؾنن اختؾ يشٌء مـ هذا مل يؽ

 .......................................  حالشــر....................................... 

ـْ »ؿــقفـــف:  وفـختْؿ افؽتاَب بذـِر مسلفٍة ظظقؿة مفؿٍة ُتػفًؿ مما تؼدَم، وفؽ

ُكػرد افؽالَم فعظِؿ صلهِنا، وفؽثرِة افغؾِط ؾقفا، ؾـؼقُل: ٓ خالَف أن افتقحقَد ٓ بَد أن 

ـِ افرجُؾ مسؾاًم يؽقَن بافؼؾِب، وافؾساِن، وافعؿؾ، ؾنن اختؾ يشٌء  أي «: مـ هذا مل يؽ

 مـ اعمسائؾ اًمعظقؿة اًمتل يمثر ومقفا اخلطل مسلًمة اإليامن.

 واًمذي ٓ ظمالف ومقف أن اإليامن ٓ سمد أن َيتؿع ومقف صمالصمة أؿمقاء:

 اقمتؼاد اًمؼؾب، ويشؿؾ قمؿؾ، وىمقل اًمؼؾب. األول:

إليامن واًمدًمقؾ قمغم أن ىمقل اًمؼؾب مـ ا أما ؿقل افؼؾب ؾفق تصديؼف وإيؼاكف،

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  )ىمقًمف شمعامم:

(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)شمعامم:  فًمقوىم

، وأًمزم كػسف ـماقمة ذم وطمداكقة اهلل، وٓ ذم كبقة كبقف ىمقا صمؿ مل يشؽقاصدَّ أي 

، واًمعؿؾ سمام وضمب قمؾقف مـ ومرائض اهلل سمغػم ؿمؽ مـف ذم  وـماقمة رؾمقًمف ،اهلل
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 .فقمؾق وضمقب ذًمؽ

ـَ »وذم طمديث اًمشػاقمة:  َّٓ اهللُ َويَماَن ذِم ىَمْؾبِِف ِم َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَماَل:  ـَ اًمـَّاِر َم ُرُج ِم خَيْ

ةً  َّٓ اهللُاخلػَْمِ َما َيِزُن سُمرَّ َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَماَل:  ـَ اًمـَّاِر َم ُرُج ِم َويَماَن ذِم ىَمْؾبِِف َما َيِزُن  ،، صُمؿَّ خَيْ

ـَ اخلػَْمِ  ةً  ِم  .«َذرَّ

ومؿجرد قمؾؿ اًمؼؾب سماحلؼ إن مل يؼؽمن سمف قمؿؾ اًمؼؾب »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

سمؿقضمب قمؾؿف مثؾ حمبة اًمؼؾب ًمف واشمباع اًمؼؾب ًمف مل يـػع صاطمبف سمؾ أؿمد اًمـاس 

 .«قمذاسما يقم اًمؼقامة قمامل مل يـػعف اهلل سمعؾؿف

واًمدًمقؾ قمغم أن قمؿؾ اًمؼؾب كقتف وحمبتف وشمقيمؾف قمغم اهلل، فق وم، ظؿؾ افؼؾبأما 

( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ): مـ اإليامن ىمقًمف شمعامم

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )وىمقًمف شمعامم: 

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ِـ وطمديث  ـِ اًمـَّبِلِّ اخلَطَّاِب  قُمَؿَر سْم اَم إقَْماَمُل سمِاًمـِّقَّةِ »ىَماَل:  ، قَم  .«إِكَّ

ـُ »ىَماَل:  ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ َأِِب ُهَرْيَرَة  وطمديث َٓ ُيْمِم ِذي َكْػيِس سمَِقِدِه،  وَمَقاًمَّ

ـْ َواًمِِدِه َوَوًَمِدهِ   .«َأطَمُديُمْؿ طَمتَّك َأيُمقَن َأطَمبَّ إًَِمْقِف ِم

                                 
 (.11/128شمػسػم اًمطؼمي )( اكظر: 2)

 ىمؿحة.أي ( سمرة: 1)

 صغػمة.كؿؾة أي ذرة:  (1)

 .(، مـ طمديث أكس 212(، ومسؾؿ )0320( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )3)

 (.20/102( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )1)

 (.2100(، ومسؾؿ )1111( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )6)

 (.33(، ومسؾؿ )23( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )0)
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قمامة ومرق إمة شمدظمؾ ما هق مـ أقمامل اًمؼؾقب طمتك قمامة »ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

وأما اعمعتزًمة واخلقارج وأهؾ اًمسـة وأصحاب احلديث  ،ًمؽومرق اعمرضمئة شمؼقل سمذ

 ،وإكام كازع ذم ذًمؽ مـ اشمبع ضمفؿ سمـ صػقان مـ اعمرضمئة ،ومؼقهلؿ ذم ذًمؽ معروف

هق جمرد ىمقل اًمؾسان ؿماذ  :وهذا اًمؼقل ؿماذ يمام أن ىمقل اًمؽرامقة اًمذيـ يؼقًمقن

 مسلًمة اإليامن هؾ ومنن يمثػما ممـ شمؽؾؿ ذم ،وهذا أيضا مما يـبغل آقمتـاء سمف ؛أيضا

 ،شمدظمؾ ومقف إقمامل؟ وهؾ هق ىمقل وقمؿؾ؟ يظـ أن اًمـزاع إكام هق ذم أقمامل اجلقارح

وهذا همؾط؛ سمؾ اًمؼقل اعمجرد قمـ اقمتؼاد اإليامن  ،ىمقل اًمؾسان :وأن اعمراد سماًمؼقل

ًمقس إيامكا سماشمػاق اعمسؾؿلم؛ ومؾقس جمرد اًمتصديؼ سماًمباـمـ هق اإليامن قمـد قمامة 

وذم ىمقهلؿ مـ اًمسػسطة اًمعؼؾقة  ،اعمسؾؿلم إٓ مـ ؿمذ مـ أشمباع ضمفؿ واًمصاحلل

أشمباع اسمـ  واعمخاًمػة ذم إطمؽام اًمديـقة أقمظؿ مما ذم ىمقل اسمـ يمرام إٓ مـ ؿمذ مـ

ويمذًمؽ شمصديؼ اًمؼؾب اًمذي ًمقس معف طمب هلل وٓ شمعظقؿ سمؾ ومقف سمغض  ،يمرام

 .«وقمداوة هلل ورؾمؾف ًمقس إيامكا سماشمػاق اعمسؾؿلم

 ىمقل اًمؾسان. الثاني:

، واًمدًمقؾ قمغم أن ىمقل اًمؾسان مـ اإليامن هق اًمـطؼ سماًمشفادشملم ؿقل افؾسان،

(   ٿ ٿ): ىمقًمف شمعامم

ـِ قُمَؿرَ  طمديثوذم  ُأِمْرُت َأْن ُأىَماشمَِؾ »ىَماَل:  اهلل ، َأنَّ َرؾُمقَل رِض اهلل قمـفام اسْم

 َّٓ َٓ إًَِمَف إِ ًدا َرؾُمقُل اهللُاًمـَّاَس طَمتَّك َيْشَفُدوا َأْن  اَلَة، اهللِ، َوَأنَّ حُمَؿَّ ، َوُيِؼقُؿقا اًمصَّ

يَماَة، وَمنَِذا وَمَعُؾقا َذًمَِؽ قَمَصُؿق َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْماَلِم، َوُيْمشُمقا اًمزَّ ا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ

 .«اهللَوطِمَساهُبُْؿ قَمغَم 

                                 
 (.0/110( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)

 (.10(، ومسؾؿ )11متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )( 1)
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ومفق يماومر  ،وملما اًمشفادشمان إذا مل يتؽؾؿ هبام مع اًمؼدرة»ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

 ،سماشمػاق اعمسؾؿلم وهق يماومر سماـمـا وفماهرا قمـد ؾمؾػ إمة وأئؿتفا ومجاهػم قمؾامئفا

وذهبت ـمائػة مـ اعمرضمئة وهؿ ضمفؿقة اعمرضمئة: يمجفؿ واًمصاحلل وأشمباقمفام إمم أكف 

 .«إذا يمان مصدىما سمؼؾبف يمان يماومرا ذم اًمظاهر دون اًمباـمـ

 قمؿؾ اًمؾسان، واجلقارح، وإريمان. الثالث:

ومعؿؾ اًمؾسان ما ٓ يمدى إٓ سمف يمتالوة اًمؼرآن وؾمائر  ظؿؾ افؾسان اجلقارح، أما

 .ؿؾ اجلقارح ما ٓ يمدى إٓ هبا مثؾ اًمؼقام واًمريمقعإذيمار، وقم

 ومـ إدفة ظذ أن ظؿؾ افؾسان واجلقارح مـ اإليامن: 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ): ىمقًمف شمعامم

 ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )وىمقًمف شمعامم: 

﮽ ﮾ ﮿  (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 ( ىئ ی ی ی ی جئ حئىئ ): وىمقًمف شمعامم

آُمُريُمْؿ »: ًمقومد قمبد اًمؼقس ىَماَل  أن اًمـبل  رِض اهلل قمـفام، قَمبَّاسٍ  وطمديث اسمـ

اَلِة، هللِسمِاإِلياَمِن سمِاهللِ، َوَهْؾ شَمْدُروَن َما اإِلياَمُن سمِا َّٓ اهللُ، َوإىَِماُم اًمصَّ َٓ إًَِمَف إِ ؟ ؿَمَفاَدُة َأْن 

يَماِة،  ـَ اعَمْغـَِؿ اخلُُؿَس َوإِيَتاُء اًمزَّ  .«َوشُمْعُطقا ِم

 ؾنذا اختؾ مـ هذه افثالثة أصقاء يشء مل يؽـ افعبد مسؾام.

ىمقل وقمؿؾ: ىمقل اًمؼؾب واًمؾسان، وقمؿؾ اًمؼؾب واًمؾسان : واإلميان شرعا

                                 
 (.0/601( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى، )2)

 (.20(، ومسؾؿ )0116( متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخاري )1)
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 .يزيد سماًمطاقمة ويـؼص سماعمعصقة ،واجلقارح

مـ سمعدهؿ ومـ  يمان اإلمجاع مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم: »اًمشاومعل اإلمام ىمال 

ٓ َيزئ واطمد مـ اًمثالث إٓ  ،أدريمـاهؿ يؼقًمقن: اإليامن ىمقل وقمؿؾ وكقة

 .«سمأظمر

أمجع أهؾ اًمػؼف واحلديث قمغم أن اإليامن ىمقل وقمؿؾ وٓ »وىمال اسمـ قمبد اًمؼم: 

واًمطاقمات يمؾفا  ،قمؿؾ إٓ سمـقة واإليامن قمـدهؿ يزيد سماًمطاقمة ويـؼص سماعمعصقة

ومنهنؿ ذهبقا إمم أن اًمطاقمات ٓ  ،ر قمـ أِب طمـقػة وأصحاسمفيمِ قمـدهؿ إيامن إٓ ما ذُ 

 .«ومـفؿ مـ زاد واعمعرومة ،شمسؿك إيامكا ىماًمقا إكام اإليامن اًمتصديؼ واإلىمرار

                                 
 (.1/212( اكظر: جمؿقع اًمػتاوى )2)

 (.0/101) اًمساسمؼ ( اكظر: 1)

 (.1/118) ( اكظر: اًمتؿفقد، ٓسمـ قمبد اًمؼم1)
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ٔحيد [  ] أكصام اجلاس يف اتل

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 ـاؾٌر معاكٌد، ـػرظقَن وإبؾقَس وأمثاهِلام،ؾنن ظرَف افتقحقَد، ومل يعؿْؾ بِف ؾفَق 

ـُ كػفُؿ هذا، وكشفُد أكُف احلُؼ  وهذا يغؾُط ؾقِف ـثٌر مـ افـاِس يؼقفقن: هذا حٌؼ وكح

ـْ ٓ كؼدر أن كػَعَؾُف، وٓ جيقُز ظـَد أهِؾ بؾدكا إٓ مـ واَؾَؼُفْؿ، أو ؽر ذفَؽ مـ  وفؽ

افؽػِر، يعرؾقَن احلَؼ، ومل يسـقُه إٓ فقٍء إظذاِر، وملْ يدِر ادسؽُغ أن ؽافَب أئؿِة 

؛ وؽِر ذفَؽ (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ)مـ إظذاِر ـام ؿال تعاػ: 

 (   ٻ ٻ پ پ) مـ أياِت، ـؼقفِف تعاػ:

بؼؾبِِف ؾفق مـاؾٌؼ،  ؾنن ظؿَؾ بافتقحقِد ظؿاًل طاهًرا وهق ٓ يػفؿف، أو ٓ يعتؼدهُ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )وهق رٌش مـ افؽاؾِر اخلافِص: 

 (   ۈ ٴۇ

وهذه ادسلفة مسلفة ـبرٌة ضقيؾٌة تتبُغ فف إذا تلمْؾَتفا دم أفسـة افـاِس؛ ترى مـ 

يعرُف احلَؼ ويسُك افعؿَؾ بف خلقف كؼِص ديـا أو جاٍه، أو مداراٍة، وترى مـ يعؿُؾ بِف 

 اهًرا ٓ باضـًا، ؾنذا شلفَتُف ظام يعتؼُد بؼؾبِِف ؾنذا هق ٓ يعرُؾف.ط

 .......................................  الشــرح....................................... 

ؾنن ظرَف افتقحقَد، ومل يعؿْؾ بِف ؾفَق ـاؾٌر معاكٌد، ـػرظقَن وإبؾقَس »ؿــقفـــف: 

ـُ كػفُؿ هذا، وكشفُد  وأمثاهِلام، وهذا يغؾُط ؾقِف ـثٌر مـ افـاِس يؼقفقن: هذا حٌؼ وكح

ـْ ٓ كؼدر أن كػَعَؾُف، وٓ جيقُز ظـَد أهِؾ بؾدكا إٓ مـ واَؾَؼُفْؿ، أو ؽر  أكُف احلُؼ وفؽ

ِر، وملْ يدِر ادسؽُغ أن ؽافَب أئؿِة افؽػِر، يعرؾقَن احلَؼ، ومل يسـقُه ذفَؽ مـ إظذا

؛ (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ)إٓ فقٍء مـ إظذاِر ـام ؿال تعاػ: 
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(   ٻ ٻ پ پ) وؽِر ذفَؽ مـ أياِت، ـؼقفِف تعاػ:

ُه بؼؾبِِف ؾفق مـاؾٌؼ، وهق ؾنن ظؿَؾ بافتقحقِد ظؿاًل طاهًرا وهق ٓ يػفؿف، أو ٓ يعتؼد

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )رٌش مـ افؽاؾِر اخلافِص: 

 أرسمعةىمسؿ اعمصـػ رمحف اهلل اًمـاس ذم اًمتقطمقد «: (   ۈ ٴۇ

 أىمسام:

 ، وهق كققمان:قمرَف اًمتقطمقَد، ومل يعؿْؾ سمفِ مـ  افؼسؿ إول:

، ومفَق يماومٌر معاكٌد، يمػرقمقَن وإسمؾقَس وأمثاهِلام مـ مل يعؿؾ سمف قمـادا، افـقع إول:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )يمام ىمال شمعامم: 

 (   ڀ ڀ

يمام ىمال شمعامم:  مـ مل يعؿؾ سمف؛ ٕضمؾ قمذر همػم صحقح، ومفق يماومر، افـقع افثاين:

 .(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 (   ٻ ٻ پ پ) شمعامم: وىمال

مـ قمؿؾ سماًمتقطمقد فماهرا، وًمؽـف ٓ يعتؼده سمؼؾبف، ومفق مـاومؼ،  افؼسؿ افثاين:

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )وهق رش مـ اًمؽاومر اخلاًمص؛ ًمؼقًمف شمعامم: 

 (   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

مـ قمرف اًمتقطمقد، وقمؿؾ سمف فماهرا، وسماـمـا، ومفق اعمممـ  افؼسؿ افثافث:

 اعمقطمد.

مـ قمرف اًمتقطمقد، وقمؿؾ سمف سماـمـا، وظماًمػف فماهرا؛ ًمإليمراه،  افؼسؿ افرابع:

 وهذا معذور ٓ يشء قمؾقف، وؾمقليت ذيمره إن ؿماء اهلل ذم يمالم اعمصـػ.

أي مسلًمة اإليامن، وأكف ٓ سمد أن «: وهذه ادسلفة مسلفة ـبرٌة ضقيؾةٌ »ؿــقفـــف: 

 يؽقن سماًمؼؾب، واًمؾسان، واجلقارح.
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تلمْؾَتفا دم أفسـة افـاِس؛ ترى مـ يعرُف احلَؼ ويسُك تتبُغ فف إذا »ؿــقفـــف: 

افعؿَؾ بف خلقف كؼِص ديـا أو جاٍه، أو مداراٍة، وترى مـ يعؿُؾ بِف طاهًرا ٓ باضـًا، 

اعمراد سماعمدارة هـا اعمداهـة، وهل شمرك «: ؾنذا شلفَتُف ظام يعتؼُد بؼؾبِِف ؾنذا هق ٓ يعرُؾف

 يشء مـ اًمديـ ٕضمؾ اًمـاس.
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ٔحيد ]ٌَ يعذرُ   [  ؟ةرتك اتل
 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـْ ظؾقَؽ بػفِؿ آيتِغ مـ ـتاب اهلل:  وفؽ

، (   گ گ گ گ ڳ ڳ )أوٓمُها: ما تؼدم؛ وهل ؿقُفف: 

ـػروا بسبب  ؾنذا حتؼؼَت أن بعَض افصحابِة افذيـ ؽزوا افروَم مع رشقِل اهللِ 

ـؾؿٍة ؿافقها ظذ وجِف ادْزِح وافؾعِب، تبَغ فَؽ: أن افذي يتؽؾُؿ بافؽػِر أو يعؿُؾ بف 

 خقًؾا مـ كؼِص ماٍل، أو جاٍه، أو مداراٍة ٕحٍد أظظُؿ ممـ يتؽؾُؿ بؽؾؿٍة يؿزُح هبا.

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )وأية افثاكقة: ؿقُفُف تعاػ: 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ

؛ ؾؾؿ َيعذِر اهللُ مـ همِٓء إٓ مـ ُأـره مع ـقِن ؿؾبف ُمطؿئـًا 

باإليامِن، وأما ؽر هذا ؾؼد ـػر بعد إيامكف، شقاًء ؾعؾ خقًؾا، أو مداراة، أو مشحة 

بقضـف، أو أهؾف أو ظشرتف، أو مافف، أو ؾعؾف ظذ وجف ادزاح، أو فغر ذفؽ مـ 

 اض إٓ ادؽره، ؾأية تدُل ظذ هذا مـ جفتغ.إؽر

ـِ اهلل إٓ ادؽرهَ (   ڍ ڌ ڌ)إول ؿقُفف:  ومعؾقٌم أن اإلكسان  ،ؾؾْؿ يستث

 .ٓ يؽرُه إٓ ظذ افعؿِؾ أو افؽالِم، وأما ظؼقدُة افؼؾِب ؾال ُيؽرُه أحٌد ظؾقفا

، (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)وافثاين: ؿقُفف تعاػ: 

ؾكَح أن هذا افؽػَر وافعذاَب مل يؽـ بسبب آظتؼاِد أو اجلفِؾ أو افبغِض فؾديـ أو 

، واهلل  ـِ  حمبِة افؽػر، وإكام شبُبف أن فُف دم ذفؽ حًظا مـ حظقِظ افدكقا ؾآثَرُه ظذ افدي

 أظؾؿ، وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿ.
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 .......................................  الشــرح....................................... 

ـْ ظؾقَؽ بػفِؿ آيتِغ مـ ـتاب اهلل»ؿــقفـــف:  هذا ومقف طمث قمغم آهتامم «: وفؽ

 سمأيتلم اًمتلم ؾمقذيمرمها.

(   گ گ گ گ ڳ ڳ )أوٓمُها: ما تؼدم؛ وهل ؿقُفف: »ؿــقفـــف: 

 ، ؾنذا حتؼؼَت أن بعَض افصحابِة افذيـ ؽزوا افروَم مع رشقِل اهلِل 

ـػروا بسبب ـؾؿٍة ؿافقها ظذ وجِف ادْزِح وافؾعِب، تبَغ فَؽ: أن افذي يتؽؾُؿ بافؽػِر 

أو يعؿُؾ بف خقًؾا مـ كؼِص ماٍل، أو جاٍه، أو مداراٍة ٕحٍد أظظُؿ ممـ يتؽؾُؿ بؽؾؿٍة 

ي مـ شمؽؾؿ سمؽؾؿة اًمؽػر ظمقوما مـ كؼص ماًمف، أو ضماه أقمظؿ يمػرا قمـد أ«: يؿزُح هبا

 ممـ يتؽؾؿ هبا مازطما، أو ٓ قمبا. اهلل 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وأية افثاكقة: ؿقُفُف تعاػ: »ؿــقفـــف: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک گ گ گ گ

اًمؽػر مؽرها مع إيامكف، ومفق أي مـ شمؽؾؿ سمؽؾؿة  «:..........؛ 

 معذور، وٓ يشء قمؾقف.

وأما مـ شمؽؾؿ هبا ًمغػم ذًمؽ يمؿـ ىماهلا ظمقوما، أو مداراة، أو مشحة سمقـمـف، أو 

 أهؾف، أو ماًمف، أو ىماهلا مازطما، ومؾقس سمؿعذور .

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )واًمدًمقؾ ىمقًمف شمعامم: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ

. 

 وافشاهد مـ أية مـ وجفغ:
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إٓ اعمؽره، واإليمراه ٓ يؽقن إٓ قمغم اًمعؿؾ، أو اًمؼقل،  مل يستثـ اهلل  إول:

 أما اقمتؼاد اًمؼؾب، ومال يؽره قمؾقف.

أي مل  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ):  ىمقًمف  افثاين:

 يؽـ اًمؽػر سمسبب آقمتؼاد، وإكام يمان سمسبب حمبة اًمؽػر.

 ٓ يؽقن مؽرها إٓ بؼوط ثالثة: و

 أن يؽقن اعمؽره ىمادرا قمغم ومعؾ ما شمققمده سمف، ٓ يؿؽـ دومعف قمـف.  أحدها:

 أن يغؾب قمغم فمـف ومعؾ ما شمققمده سمف، وإن مل يػعؾ.  افثاين:

أن يؽقن رضره يمثػما همػم حمتؿؾ يماًمؼتؾ، واًمؼطع، واحلبس اًمطقيؾ،  افثافث:

 .  وأظمذ اعمال، وملما اًمتفدد سماًمشتؿ أو اًمرضب اًمقسػم وكحقه ومؾقس سمؿؽره

 

  

                                 
 .(3/311اكظر: اًمؽاذم ) (2)
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 األسئلة ّاملياقصة

أجب عً األسئلة  «كصف الصبَاتأّجزت العبارات على »يف ضْء دراستم للتاب 

 :اآلتٔة

 ذيمر اعمصـػ رمحف اهلل صمامكقة ىمقاقمد عمجادًمة اعمنمك اذيمرها. افسمال إول:

ما هق اجلقاب اعمجؿؾ اًمذي ذيمرها اعمصـػ رمحف اهلل  اًمذي  افسمال افثاين:

 َياب سمف قمغم اعمنمك ؟ ومتك يصار إًمقف؟ مع ذيمر مثال قمؾقف .

 يمقػ دمقب قمـ اًمشبف أشمقة شمػصقال؟ افسمال افثافث:

 املرشكني األوىني يف اعخلاد الربٔبيث. اداعء اىفرق ةيًِٓ وبني -1
 اداعء اىفرق ةني ٌَ يعتد األغِام وٌَ يعتد الػاحلني. -2
 الهفار يريدون املِفعث واملرضة ممَ يعتدوًُٓ وحنَ ُريد الظفاعث فلؿ. -3
 اداعء أن االتلجاء إىل الػاحلني ىيس ةعتادة. -4
 اخليؿ ةني الظفاعث الرشعيث والظفاعث الرشكيث. -5
 أن اهلل ميم ُبيّ الظفاعث وحنَ ُفيب ٌِّ مما أعفاه اهلل حعاىل.-6
 اداعء أن االتلجاء إىل الػاحلني ىيس برشك.-7
 اداعء أن الرشك خاص ةعتادة األغِام. -8
 اداعء أن اىكفر خاص ةٍَ نصب الٔدل إىل اهلل. -9
 أوحلاء اهلل هلً جاه عِد اهلل وحنَ نصأل اهلل جبآًْ. -11
ولٔ أىت ةٍا يِايف  أن ٌَ أدى ةعؼ واجتات ادليَ ال يكٔن اكفرا اداعء -11 

ٔحيد.  اتل
لً يكفروا ىلع طِاعث  أن ةعؼ أغحاب مٔىس وأغحاب رشٔل اهلل -12
 ـيتًٓ.
ٔحيد فإُّ ال يكفر ولٔ فعو ٌا فعو .   -13  اداعء أن ٌَ أىت ةاتل
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ن جتٔز يف إذا جازت االشخغاذث ةاألُبياء يف اآلخرة ، فٍَ ةاب أوىل أ -14
 ادلُيا.
 أن يغيرّ ، فئ اكن ذلم رشاكً ملا فعيّ.عرض جربيو ىلع إةراْيً  -15

 

 نسأ ل هللا لنا و لمك التوفيق و السداد.
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 الفَرس

 مؼدمـــة

 « يمشػ اًمشبفات» قمـقان اًمؽتابرشح 

 مقضقع اًمؽتاب

 المتهيد

 اًمتقطمقد اًمذي أرؾمؾ اهلل سمف رؾمؾف قمؾقفؿ اًمسالم، وهق شمقطمقد اإلهلقة  

يماكقا يؼرون سمتقطمقد اًمرسمقسمقة، ومل يـػعفؿ  اعمنميمقن اًمذيـ ىماشمؾفؿ رؾمقل اهلل 

 إىمرارهؿ هذا 

يعرومقن اهلل وحيجقن ويعتؿرون ويزقمؿقن  اًمؽػار اًمذيـ ىماشمؾفؿ رؾمقل اهلل 

 دظمؾفؿ هذا ذم اإلؾمالم ، ومل يأهنؿ قمغم ديـ إسمراهقؿ اخلؾقؾ 

 اعمنميمقن أقمؾؿ سمؿعـك يمؾؿة اًمتقطمقد مـ منميمل زماكـا   

 اعمسؾؿ ىمد يؽػر سمؽؾؿة يؼقهلا مازطما   

 اًمقاضمب قمؾقؽ أن شمتعؾؿ اًمعؾؿ؛ ًمتؼاشمؾ سمف أقمداء اهلل 

 اًمؼرآن ومقف كؼض يمؾ ؿمبفات اعمنميملم  

 القسم الثاين

 أىمسام اجلقاب قمغم ؿمبفات اعمنميملم   

 اجلقاب اعمجؿؾ  

 اجلقاب اعمػصؾ 

   كحـ كسلل اهلل سمجاه ومؽاكة اًمصاحللم اًمتل قمـد اهلل : اًمشبفة إومم 

هـاك ومرق سمقـا وسملم منميمل ىمريش، ومـحـ كدقمقا اًمصاحللم، : اًمشبفة اًمثاكقة 

 ومنميمق ىمريش يدقمقن إصـام 

كحـ كطؾب اًمشػاقمة، وـمؾبفا ًمقس رشيما، واعمنميمقن يطؾبقن  :اًمشبفة اًمثاًمثة
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 ضمؾب اًمـػع ودومع اًمرض، وهذا هق اًمنمك

 هذه اًمُشبة اًمثالصمة قمـد اعمنميملممـزًمة 

 آًمتجاء إمم اًمصاحللم ودقماؤهؿ ًمقس سمعبادة : اًمشبفة اًمراسمعة

 ، واًمصاحللم إكؽار ًمشػاقمة اًمرؾمقل إكؽار ؿمػاقمة اًمرؾمقل : اًمشبفة اخلامسة

 

  ُأقمطل اًمشػاقمة، وأكا أـمؾب مـف مما أقمطاه اهلل   اًمـبل  :ًمشبفة اًمسادؾمةا 

 آًمتجاء إمم اًمصاحللم ًمقس سمنمك : اًمشبفة اًمساسمعة

  اًمنمك ظماص قمبادة إصـام، وكحـ ٓ كعبد إصـام: اًمشبفة اًمثامـة

  ٓ يؽػر إٓ مـ كسب اًمقًمد إمم اهلل : اًمتاؾمعة اًمشبفة: 

 قمـد اهلل وكحـ كسلل اهلل سمجاهفؿ أوًمقاء اهلل هلؿ ضماه : اًمشبفة اًمعارشة 

 ك إوًملم أظمػ مـ رشك اعمتلظمريـ رش 

يمقػ دمعؾقكـا مثؾ اًمؽػار، وكحـ مقطمدون، مصدىمقن : اًمشبفة احلادية قمنمة 

  سماًمؼرآن، مممـقن سماًمبعث، ممدون ًمؾػرائض

مل يؽػروا  ، وأصحاب اًمرؾمقل أصحاب مقؾمك : اًمشبفة اًمثاكقة قمنمة

 سمذًمؽ 

مـ كطؼ سمؽؾؿة اًمتقطمقد، ومنكف ٓ يؽػر، وإن أشمك سمام : اًمشبفة اًمثاًمثة قمنمة 

 يـاىمضف

آؾمتغاصمة سمغػم اهلل ًمقست سمنمك؛ ٕن اًمـاس يستغقثقن : اًمشبفة اًمراسمعة قمنمة 

 يقم اًمؼقامة سمإكبقاء  

 قمغم ًمق يماكت آؾمتغاصمة رشيما عما قمرضفا ضمؼميؾ : اًمشبفة اخلامسة قمنمة 

  إسمراهقؿ 
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 اخلامتة

اًمتقطمقد يؽقن سماًمؼؾب، واًمؾسان، واجلقارح، ومنن اظمتؾ مـفا ؿمقئا مل يؽـ 

 اًمرضمؾ مسؾام 

 أىمسام اًمـاس ذم اًمتقطمقد   

 مـ يعذُر سمؽمك اًمتقطمقد؟   

 إؾمئؾة واعمـاىمشة

 اًمػفرس

 

 


